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Räyhäsuun agitaattoriksi

joutuminen.

Agitaattoriksi joutunii8e«taiiMi kertoi
toveri Räyhäsuu seuraavaa:
— Vuosittain jatkuva elämäni onnetto-

muLS kohtasi ' 'nja näin

:

Talvella 1 2 pidettiin Suomessa K:n
kaupungiiisti passivistien suljettu kokous.
Muutamiv<=-n yltävien suosituksesta kutsut-
(iii^ minufun kokoukeen. Nuori mieli oli
heikkä herrasseuraan pyrkimään — ja
luokkarajoista ei silloin puhuttukaan, ta-
peltiin vain ihmisinä suomettarelaisia vas-
taan.

Kokouksessa oltiin kovia miehiä (naisia
ei toki silloin vielä valtiollisissa kokouk-

k»
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sissa ollut) — syömään ja juomaan. Mutta

mitä enemmän syötiin ja juotiin sen ko-

vempia sanoja sanottiin Bobrikoffille —
joka oli Helsingissä — ja taas juotiin.

Ensitöiksensä kokous päätti kehoittaa

levittämään Valvojaa ja Juhani Ahon
^Lastuja". »Lastut" eivät silloin vielä ol-

leet »allegorisia kuvauksia'*. Allegorisiksi

muutti Aho lastunsa vasta Laukon torppa-

rien lakon aikana.

Mies mieheltä vakuuttivat, kokoukses-

sa olevat herrat, etteivät he Bobrikoffin

juoniin taivu, ei hyvällä eikä pahaUa, että

he ovat valmiit uhrautumaan »kokonaan
isänmaalle*' — ja vähän päästä tarkasti-

vat, kestävätkö ovet täydessä lukossa ja

ovatko ikkunat tarkasti peitettyinä.

Kun oli juomalla päästy siihen tilaan,

jossa ihravatsaansa tarkasti suojeleva her-

rasmi^skin uskaltaa vallankumouksellises-

ti — puhua, alkoi varsinainen »passivinen

vallankumous'*. Kilvalla valloitettiin Suo-
mea sujmettarelaisilta ja Bobrikoffilta —
puheilla. Herrat olivat lavalla ja me, »ka-

tajainen kansa", räätäli Markkanen ja kym-
menkunta konepajan työläistä, olimme al-

haalla. Me valloitinome Suomea. Herrat
olivat sankareita, Döbelnejä ja Adlercreu-

zeja, me urhoja, vähintään yhtä urhoollisia

ja pölkkypäisiä kuin Sven Dufva.

'««H rwmi$
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Maisteri Möller alkoi puhua. Hänen
kielensä sammalsi pahasti illan passivi-
suudesta, ja senlisäksi oli hänellä taipu-
mus sanoa kumoavimmat paikat ruotsiksL

Minä luovin likemmäksi puhujaa ja jäin
seisomaan melkein puhujan eteen. Koetin
näyttäytyä julman näköiseltä s. o. niin val-
lankumoukselliselta, kuin yhden illan her-
raskestit voivat aikaansaada.
— Bobrikoff, det ryskä svini (Bobrikoff,

ryssäläinen sika), sammalsi Möller.
— Hirtetään se perkele! sanoin minä

kovasti, viimeiselle sanalle painoa pannen,
ja odotin, että lavalta huudetaan „bravo!**

Döbelnit ja Adlercreuzit lavalla lakkasi-
vat keskenänsä surisemasta. Maisteri Möl-
ler horjui taaksepäin, nikotteli ja ankkasi:— Nej nej int int ei
anarkia, kansamees .

Passivisuutensa palkkioksi kappalaisen
virkaa odotteleva apupappi Forss pudotti
varovaisuuden vuoksi lattialle kirjotuksen-
sa väärästä esivallasta ja kolme kyynärää
ja neljä tuumaa pitkä entinen luutnantti,
Hallberg, ryntäsi ovelle, koettamaan kesti-
kö ovi lukossa.

Minä seisoin, kädet syvällä housuntas-
kuissa, hieman takakenossa, katsellen pe-
lästynyttä maisteria silmiin; seisoin uhalla,
näyttääkseni etten pelkää suomettarelai-
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sia, en santarmia enkä Bobrikoffia, ja, jo«

niikseen tulee, koko hallitusrakkien kopla

on vain nuuskaa minun hyppysissäni.

Hallbebrg, tultuaan vakuutetuksi että

oven lukko kesti minun sanojeni painon,

sai mielensä rauhoittumaan — että hänen
sotaisesta luonnostansa, joka oli rou-

van sylikoiraa kurittaessa paisunut ta-

vallista urhoollisemmaksi, ei voinut huo-

mata muita merkkejä kuin palttinavalkeita

täpliä kasvoilla ja hiljaista vapisemista.

Apupappi Fors muistettuansa minut ääni-

valtaiseksi seurakunnan jäseneksi,joka voin

yhdellä äänellä kieltää häneltä kappalaisen

viran ja tulot, otti uhkarohkeasti ylös kä-

sikirjoituksensa väärästä esivallasta. Möl-

ler ehdittyään johdattaa mieleensä, että mi-

nä olen sitä »katajaista kansaa" vertyi en-

nalleen ja sanoi kömpelösti: „bravo kan-

samees !**

— »Katajainen kansa*' peremmällä otti

MöUerin „bravon" todesta ja räpytti. Ja

sillä kansan kämmenien paukkeella oli niin

vaikuttava voima, että minut kutsuttiin la-

valle ja esitettiin herroille »rohkeana pas-

sivisena taistelijana".

Seuraavana päivänä kysyttiin minulta,

olenko halukas lähtemään matkoille.

Minä olin.

. imu ^mmtvri"'r^'t.
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MPassiviseksi taisteluaseeksi'* annettiin

minulle browninki.

Viikon perästä minun agiteeraus-mat-
kani päättyi Viipurin etsivän poliisin put-
kaan, jossa siihen aikaan isännöitsi komi-
sarjus Kaitokangas, eli Paitakangas, kuten
häntä yleisesti nimitettiin. Hänen sanot-
tiin olevan kelmi ihmiseksi ja sentähden
erittäin sopivan ryssäläiscn virkavallan kä-
tyriksi.

Mutta Kaitokankaan komisarjusmaisia
ominaisuuksia vastaan minä olin itsekseni

päättänyt, etten puhu asiallista siteeksi-

kään; pääasia, kunhan saan mahdollisim-
man pitkän ja asiattoman pöytäkirjan -yn-

tymään. Koetin muistella ehta-savolaista

perinpohjaisuutta ja päästä siihen tyyney-
teen, jota järkyttäessään parhainkin tuo-
mari tai poliisiurkkija harmaantuu tai mie-
lipuoleksi tulee.

Kuulustelu alkoi. Arkki arkin perästä
täyttyi jutuista, joita minä mahdollisim-
man pitkäveteisesti kerroin, sellaisella har-
taudella, että herra komisarjus näytti eräi-

nä hetkinä aivan heltyvän ja unohtavan, et-

tä minä olin jo a'koja sitte jättänyt asian
ja voin hetimiten siirtyä Andersenin satui-

hin tai parooni Miinckhausenin retkiin.

Niinpä kun minun piti kertoa Helsingin
kagalikokouksen menosta, kerroin minä

N
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elämästä Kampin kasarmilla, jonka pyyk-
kituvassa herra komisarjus oli kasvatuk-
sensa saanut, ja Hakasalmen torilla olevis-

ta kahviämmistä. Olin juuri saamasilla-
ni todistetuksi, että Hakasalmen änmiät
ovat nykyään niin 1 ovasti politiikassa kiin-

ni että kahvin laita on väliin niin ja näin,

kun herra komisarjus havahtui.

— Ei kuulu asiaan, sanoi.

— Eikö? sanoin niin syvällä vakau-
muksella, että kuulustelijat katsoivat mi-
nua hetken, niinkuin katsotaan ihmistä,

josta ei tiedetä pitäisikö kuulustella hänen
rikoksiansa vaiko hänen mielentilaansa.
Ja sitte alkoi keskustelu:

— Sen kuulee, että te olette puhuja.

— En ole.

— Älkää turhaa kieltckö, puhuttehan
te niin varmasti.

— Se on onnellinen sattuma meille mo-
lemmille.

— Mitä te sillä tarkotatte?

— Sitä vain, että komisarjuksen on
helpompi minua kuulustella ja minun olla

kuulusteltavana, kun minä en ole mykkä.
Komisarjus koetti taas katsoa läpi ja

kysyi

:

— Kuinka olette joutuneet viikinkien

kätyriksi?

^^^9^



i

— Minä olen nyt kahdenkymmenen-
kolmen. Silloin minä olin yhdeksän vuo-
tias, aloin harvakseen. En ehtinyt päästä
kunnolleen kymmenvuotiaaksi elämän-
vaiheitteni kertomisessa, kun Kaitokangas
1 -ivahti

:

— Mitä se tähän kuuluu?

— Arvelin, jos komisarjus haluaa tu-

tustua minuun lähemmin

—

.

— Kyllä, kyllä haluan. Kertokaa mi-
ten kagalit saivat teidät viekotelluksi?

— Kun minä olin kolmentoista vuotias,

pääsin minä Ahrenbergille konttooripo-
jaksi. Tämä Ahrenberg oli saksalaisten
kutomoiden asioitsija ja asui rouvansa äi-

din talossa Papulan sillan päässä.

Kerroin sitte yksit^ässeikkoja myö-
ten saksalaisen kangaskaupan Suomessa.
Herra komisarj uksen olkapäät nytkähteli-

vät pahanenteisesti ja huulet yrittivät use-

amman kerran avautua jotakin sanomaan,
mutta puristettiin niitä aina entistä lujem-
min pysymään kiinni. Mutta kun minä
pääsin selostuksessani erään lyypekkiläisen

kutomon konkurssiin ja yi '^ todistella

Suomessa kauppaa käyvien icomaalais-

ten liikkeiden konkurssin olevan pelkkää
hyötj'ä Suomelle, niissä kun aina maksu-

-?
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puolella oleva suomalainen liikemies hyö.
tyy, kivahti herra komisarjus ylös ja ärjä-
si:

— Mitä helvettiä . aksalaisella kangas-
kaupalla ja lyypekkiläisen kutomon kon-
kurssilla on tekemistä teidän valtiollisten
vehkeittenne kanssa?

— Minä arvelin, jos koi^iisarjusta hu-
vittaa .

— Ei minua huvita teidän juttunne sak-
salaisista kankaista.

— Itsehän se komisarjus tietää, mitä
haluaa kuulla, mitä ei. Jos komisarjus sa-
noisi minkälaiset puheet teille on mieleen,
niin minä koettaisin —

.

— Puhukaa nyt suoraan, kuka teidät
on palkannut näillä asioilla kulkemaan ja
mitä teidän on käsketty toimia?

— Kun minä olin Gallenin konepajas-
sa — siitä on nyt kuusi vuotta —

.

En saanut kunnolleen viittä minuuttia
puhua enkä ehtinyt edes esipuhetta lop-
puun erittäin jännittävästä jutusta kupari-
seppä Koivupalon juopottelumatkasta, jon-
ka olin päättänyt kertoa, kun herra komi-
sarjuksen pidättäymiskyky loppui Hän
hypähU pystyyn, repi tukkaansa ja käveli
kiivaasti edestakaisin.

— Minä annan teille pampusta, jollet-
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te rupea puhumaan ihmisiksi. Tiedättekö

te, että vehkdlette hänen majesteettiansa

keisaria vastaan? Minä hänen majesteet-

tinsa uskollisena palvelijana voin pieksät-

tää teidät kuoliaaksi, jos ette hyvällä tun-

nustamaan taivu.

Katsoin herra komisarjusta silmiin, syl-

käsin suoraan eteeni niin suomettarelaisik-

si kuin mahdollista ja sanoin

:

— Jos komisarjus tuolla tavalla pelot-

telee ei tässä kohta osaa puhua mitään.

Kun pöytäkirjaa oli urkkijäin mielestä

tarpeeksi sanottiin minulle, että toistaisek>

si saan mennä. Huokasin raskaasti, enkä
heti lähtenyt.

— Mitä vielä? kysyi Kaitokangas.

— On siinä ollut komisarjuksella työtä

tuon paperipinkan täyttämisessä. Oikein

käy sääliksi komisarjidcsen asema, sanoin.

— Oikeastaan minim ei pitäisi teitä vie-

lä päästää, sillä te ette puhunut kaikkia,

sanoi Kaitokangas uhkaavasti katsellen.

— Kyllähän minä puhuisin, jos komi-
sarjus malttaisi kuunnella.

— Ulos! kiljasi herra komisarjus jal-

kaa polkien.

Läksin.

Poliisilaitos oli hyötynyt minusta neli-

I
1:
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•cnkymmentt arkkia tulkintopöytäkirjaa,
joka lisäisi sen vastaanvftittämättömin to-
tuuden, ettA minut oli vangittu ja ntarpeek.
si tutkittua- laskettu vapaaksi Kyllä kai-
keti se keisari nyt rauhottuu. kun lukee
tuon tutkintopöytäkirjan ajattelin poistu-
essani etsivän poliisin kaitselmuksen alta.

i
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Agitaattorina Amerikassa.

Agitaattori Räyhäsuu kertoi edelleen

:

— Poliiseilla ja koirilla on kuitenkin se

yhteinen ominaisuus että ketä ne kerran
oppivat nuuskimaan, eivät sitä kerralla jä-

tä. Poliisit olivat saaneet minut kirjoihin-

sa ja sentähden he vaanivat jokaista askel-

tani. Mutta minä päättelin : Lähden Ame-
riikkaan, pidän siellä aika metelin Venäjän
hirmuhallituksen vainosta minua kohtaan,
niitän kunniata ja kokoan laakereita ja
sitten passivistien suurena vapauden päi-
vänä palaan Suomeen, haen ja saan sena-
tilta eläkkeen. — On kuitenkin ollut min
paljon toisia, jotka leivässä pysyäkseen
ovat tarvinneet esiintyä vainottuina, että



1<

minun vapauden marttyrina esiintymiseni
on aina myöhAstynyt

Tulin Amerillekaan.

Minulla ei ollut mitiftn erityisiä talpu-
muksia agitaattoriksi, mutta kun jotkut
uskottelivat minulla olevan agitaattorin
lahjat, aloin viimein itoekln uskoa olevani
aivan kuin luotu ihmisten tunnonrauhaa
rikkoman. En silloin vielä Uetänyt, että agi-
taattoriarvonimen voi ehkä parhaiten suo-
mentaa sanoilla: ympäri viereksivä sylki-
astia. En tietänyt, että kansanvaltainen
Ameriikka on ainakin suomalaisen agitaat-
torin kiirastuli, ja suomalainen siirtokansa
silmiänsä auki repivä agitaattorinsa silmil-
Ie syleskelevä ja jalkojen alle tulta kohen-
televa tihrusilmäinen perkele, joka ryvet-
tää kaltaisekseen jokaisen, ken sitä yrittää
papeilta ja porvareilta ryöstää.

Pidin ensimäisen puheeni kapitalismis-
ta, materialismista, teosofiasta, vapaasta
rakkaudesta, omaisuudenjaosta, ihanne-
siirtoloista, Bobrikoffista, saniarmeista. ka-
sakoista. ripiUäkäymisestä, lapsikasteesta
y. m. y. m. Puhe kesti likimailleen puoli
tuntia, eikä tullut puhutuksi kuin noin vii-
destatoista aineesta vasta.

— Sepä oli hyvä esitelmä, sanoi joku se-



u
kasotkuu nieleksimään tottunut kuulija

puheeni loputtua.

~ Ettäkö oikein esitelmä? Niinpä tie-

tenkin. Mitäs niistä tavallisista puheilta

.... kiittelivät omat ajatukset.

Eräänä päivänä tu^i sitte paikkakunnal-
le oikein „suuri puhuja". Päätin mennä
kuulemaan ja oppimaan.

Juhlallisen esityksen perästä käveli pu-

huja selkäkenossa paikallensa, katseli yl-

häisen julmasti kuulioita, joi ' 'me lasil-

lista vettä ja taas katseli. Ihmiset jännit-

tyivät kuin elottomiksi patsaiksi pelosta ja

uteliaisuudesta.

— Tokko te saatanan aasit tiedätte?!

ärjäsi puhuja äkkiä ja löi nyrkkiä edes-

sään olevaan pöytään. Ihmiset hytkähteli-

vät, muutamat naisista siunasivat ja alle

viisitoista vuotiaat alkoivat ääneensä itkeä.

— Hää! Nyt siellä jo ulvotaan. Kyllä

olette aika miuleja.

Puhuja pisti peukalonsa korviinsa, lii-

kutteli käsiteriään, luimisteli silmiään ja

päästi pitkän pelottavan mölinän. Se kuu-
lui olevan „miulin*' kiljuntaa. Sitte puhu-
ja vakiintui ärjymään ja huutamaan. Hän
huusi ja ärjyi useammasta kymmenestä ai-

neesta niin että loppupuolella ei enään
tullut ääntä kuin korinana, huitoi käsiään



Ja Jalkojaan niio että oli limpimätti lipi-
mArkAnft kylmAnkoleasM huoneesM.

I,
^**? loputtua ripytettUn kovasU Ja

kertttlin kolehU. Useat menivit kAdesta
pitien puhujaa UittAmAAD, sanoen puhet-
ta ..harvinaiseksi esiteknAkd".

ErittÄin tarkasti mini koko puheen ajan
koetin korvalla Ja silmillA oppia ..suurel-
ta puhujalta" puhujataidon ameriikkalaiset
•alaisuudet. Sen perAstA pidinkin itseAni
tAyrin oppineena puhujana. JaerAAnApAi-
vÄnA. kun puhujakiihkoni ei enAA sisAllA
pyaynyt. ilmotin leveAsti erAAUe lAhipaikka-
kunnalle. ettA saavun sinne puhumaan.

Varmana taidossani Ja leppyn.Ätön uh-
Jta sydAmessA paraniiett»*.aa maailmaa
vastaan saavuin paikdlle.

KAvelin lavalle niin mahtavasti kuin
osasin, seisoin Julman nAköisenA ympAril-
leni mulkoillen ja join vettÄ kuusi lasillis-
ta.

Ummelleen kolr- viikkoa olin melkein
Mlmaa ummistamatiu ajateUut. mitA ensi-
kerran puhumaan pAastyäni sanon. Olin
pAAttanyt oUa itsenäinen ja koetteeksi al-
kaa kauniilla sanoilla: ..arvoisat kuuli-
jat tai okunnioitettavat kansalaiset^. Juu-
ri kuin olin sanomaisillani toisen tai
toisen noista melkein varmasti aploodit
takiaista alkulauseista nostaa erAs nai-
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nen tcatterikiikarin silmilleen, katsoo mi-
nua, laskee kiikarin, hymyilee ivallisesti Ja
taas alkaa kiikarillaan tarkastamaan. It-

sestään sclväft on että puheen alkamisesta
sellaisissa olosuhteissa ei voinut olla kysy.
mystäkään. Koetin keksiä keinoa, Jolla sai-
sin kiikaroi tsijan lakkaamaan tai katso-
maan mihin tahansa muuanne, vaan ei mi-
nuun. Viimein keksinkin ihan itsenäisen
ja mielestäni aitoagitaattorimaisen kei-
non. Käännyin selin yleisöön, kumarsin ja
sanoin: pyydän molemmin puolin sulkeu-
tua kaikkien kiikaroitsijain huomioon.

Tunnelma oli kuitenkin jo siihen mää-
rin rikkoutunut että pääUn ainakin osaksi
jäljitellä sitä »suurta puhujaa". Heti ym-
päri käännyttyäni kiljasin: „Te saatanan
aasit!" Halusin olla niin paljon itsenäi-
nen, etten »anonut „niiulit".

— Jokos sie sitte oot miuliksi päässyt?
kysyi joku kuul laoista viattomasti.

Sellainen uhkarohkeus löi minut häm-
mästyksellä. Minä en tietänyt mitä on teh-
tävä, jos kuulijat myös alkavat puhua; en
ollut osannut varustautua sellaisen varal-
le. Poskeni kuumenivat, silmissä rupesi
hämärtämään ja kolmiviikkoiset puhe-
suunnitelmat lensivät aivoista jäljettömiin.
Pitkän ja tuskallisen äänettömyyden peräs-
tä sain toki mieleeni johdettua, miten on
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meneteltävä: Työnsin peukalot korviin,
heiluttelin käsiteriä ja päästin mölinän niin
ilkeän ja voimakkaan kuin keuhkoista
lähU.

Osa kuulijoista päästi rähäk\änaurun»
mutta toinen osa, luullakseni järkevämmät.
nousivat seisomaau, nostivat nyrkkinsä ja
sanoivat:

— Käveletkö, nulikka, alas sieltä laval-

ta, vai pitääkö sinua tulla auttamaan?
Kunnioituksesta rehellistä nyrkkiä koh-

taan kävelin minä alas ja ulos, kolehtia ot-

tamatta.

Se tilaisuus oli minulle sellainen kiro-
us, että päätin opetella ensin puhumaan
ja sitte vasta uskomaan itseäni puhujaksi.

Parin vuoden ajan minä luin, kirjotin

ja välttelin. Yksikään ihminen, jonka
kanssa vähänkään puheisiin pääsin, ei sel-

vinnyt minusta väittelemättä. Jos kenellä
ei ollut halua väitellä kiusasin ja hämä-
sin minä häntä niin kauan, että hänen täy-
tyi väitellä.

Aloin sitte harjotella puhumaan. Kuu-
lijat eivät enää räpyttäneet 'vätkä muu-
tenkaan erinomaisesti kiitelleet. Siitä ym-
märsin, että todella olin puhujapyrkimyk-
sissäni hyvän joukon edistynyt.

Päästäkseni puhujamatkan alkuun pyy-
sin »työväenyhdistykseltä", jonka olin
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muutamia kuukausia ennen perustanut,
kolmen dollarin ,.8Upendiä", ehdoUa että
maksan sen takasin. «Työväenyhdistyk-
sen** teosofit vastustivat rahan luovuttamis-
te sillä perusteeUa, että — „aate ei ole mi-
tään kauppatavaraa". „Aatteenajajan ei
sovi olla kurjan kullan himoitsija** sanoi-
vat. »Työväenyhdistyksessä** oli kuitenkin
enemmistö «materialisteja**. He käsitteli-
vät anomustani sekä periaatteelliselta että
käytännölliseltä puolelta ainoastaan kol-
messa virallisessa kokouksessa ja sitte
päättivät luovuttaa pyytämäni kohne dol-
laria. Sitä hyvää työtä vastaan tarvitsi
minun pitää vaalipuheita ainoastaan kah-
dessa valtiossa.

Menin ensiksi paikkakunnalle jossa
oli suomalaisia kahdeksansataa. Seitse-
mänsataa niistä ainakin värvään sosialis-
tiosastoon — »työväenyhdistyksiä** minä
enaa perustele, päättelin. Etsin ruokata-
lon ja rupesin siinä oikeen vakavasti —- ma-
kaamaan. Sen tein uhmalla siitä kun uh-
kailivat, etten minä siinä kylässä silmää
ummista, jos sosialismia rupean »kunnon
ihmisiUe" tyrkyttämään. Minä puolestani
vakuutin syöväni ja makaavani paikka-
kunnalla niin kauan kunnes sosialisUosas-
to syntyy.

Seuraavana päivänä tuli pari miestä
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seurakunnan lähettiläinä ilmottamaan mi-
nulle, että minun on lähdettävä kylästä.

— En yritäkään lähtemään ennen kuin
sosialistiosasto on perustettu, jos vain ruo-

ka tällaisena kestää, sanoin ja jatkoin päi-

vällisen syöntiäni.

Toinen miehistä tuli sivulleni ja nyrk-
kiä heristäen uhkasi:
— Se on lähteminen, jos haluat henkes

säilyttää. Kun minä haen laisingin, niin

viidestäkymmenestä sentistä sinut saapi

ampua.
— Tuonne yläkerran nurkkasänkyyn

saatte käydä ampumassa, sanoin ja läh-

din huoneeseeni.

Iltapäivällä kuulin alakerrasta salape-
räistä supinaa:
— Heitetään kengät pois.

Hetken perästä alkoi useampia ihmisiä
varovasti nousta rappuja ylös. Nostin pei-

tettä ja avasin silmäluomia senverran että

näin. Rappujen yläpäässä seisoi kolme
naista, kaksi rinnan, yksi takana. Kaikki-
en kaulat olivat kurotettuina ja katseet
tähdättyinä minuun.
— Maatessaan se näyttää aivan oikeal-

ta ihmiseltä, suhahti yksi naisista.

— Kukas siihen uskos, jos sillä ristit-

tyjen ihmisten kesken ois oma näkönsä ja

nahkansa, myönteli toinen.
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— Mutta eipä niinkään se merkittä
ole. Katsoppas vaan sen varpaita 1 Ne
liikkuvat. Se juoksee pahan asioilla maa-
tessaankin.

— Päästäkäähän minuakin, jotta näen .

.
.
Oppii varomaan kun oikein itse näkee,

suhisi naisista takimainen.
Toiset väistyivät varovasti, että pjrrki-

jä pääsisi eteen.

Minä käänsin silmämunia ylöspäin, ava-
sin silmäluomiani ja panin sormeni ha-
ralleen jp koukkuun.
— Kaisa, Kaisa! Ota minusta kiinni!

Minä pyörryn Minulle näytettiin saa-
tanan kynnet! parkasi etumaiseksi päästet-
ty ja tarttui lujasti toisiin kiinni. Kaikki
kiljasivat kauhusta, tarttuivat toisiinsa
kiinni ja yhdessä läjässä menivät putoa-
malla rappuja alas.

Minä juoksin perästä katsomaan tapah-
tuiko mitään onnettomuutta. Mutta naiset
olivat jo joioillansa: juoksivat karkuun
minkä käpälistä lähti. Sukkasillansa syy»,
rapakkoa päästelivät, että kura kahta puol-
ta kauaksi räiskyi.

Viikon päivät paikkakunnalla maattua-
ni sain tilaisuuden pitää puheen kahdek-
salle kuulijalle. Heidän kanssansa perustet-
tiin sosialistiosasto, ja minä pääsin lähte-
mään



Kuljeskelin kolmen dollarin ^stipen*
din" määräämässä kahdessa valtiossa pa.
risen kuukautta. Useimmiten tein matkaa
nripakyydillä" ja soin silloin kun annet-
tiin.

Nälästä ja vilusta sairaana palasin vii-

mein paikkakunnalle, josta olin kolmen
dollarin »stipendin" saanut.

Mutta kirous ja kuolema! Minä olin
elänyt „niin porsasmaisesti'*, ettei parin
dollarin tuloista ollut karttunut ylijäämää
edes kolmea dollaria, jolla olisin voinut
„8tipendin" lupaukseni nukaan takaisin
maksaa.

Minulta vaadittiin tiliä matkalta, ja mi-
nä tilitin:

— Minulla on ollut tuloja : täältä kolme
dollaria ta 97 senttiä, kauppias Ny.
bergiltä illallinen ja pastorska Räsäseltä
kourallinen konvehtia. Pyytäisin, että to-

verit eivät kiristäisi nyt sitä kolmea .

— Ei mitään selityksiä, keskeytti se «vii-

purilaista lehmäparisniekkaa" muistuttava
teosofi. Kyllä se tiedetään, mihin se mies
rahoja kylvää tunnettu porsastelija.

Koetin muistuttaa, että „aatteenajajien
ei sovi olla kurjan kullan kumartajia'*,
mutta kun huomasin että «työväenyhdis-
tyksen" enemmistö oli poissa ollessani
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muuttanut uskoa, luovuin vastaanväittami-
sestä. »Työväenyhdistyksen** virallisella

päätöksellä annettiin minulle arvonimi:
»»epärehellinen*' ja „puoluek urilla** pako-
te^fHn se hyväksymään.

Enemmällä osalla ihmisistä näkyy ole-

van suurempi taipumus sortua kuin sor-
taa; yksilöt näkyvät mieluummin lankea-
van kuin nousevan — ja niitä voipi aat-

teenpiiskallakin langettaa: aatteenpiiska
kun tuntuu kipeältä, kun se aatteenorjan
suolia ja aivoja ensi kertoja hivelee. Niin
tuntui minustakin. Aatteenruoskan ensi si-

valluksien itseeni satuttua pidin itseni men-
neenä miehenä. Ja niinkuin kaikki „men-
n€€t miehet" suunnittelin itsemurhaa ja —
ahersin yötä ja päivää, jotta edes kym-
menen vuoden perästä saisin »paremmat
paivat .

Valmistin itsemurhaa ja tulevaisuutta
runoilemalla. Nälkä suolissa, itsemurha-
aatteet aivoissa ja kyyneleet silmissä ny-
kyisessä yhteiskunnassa enimmät runot
syntyneekin. Näiden perin runollisten vai-
kuttimien vallassa minäkin sysäsin runoja
ainakin niin paljon kuin minulla elämäs-
säni lienee velvollisuus runoja kirjoittaa-
kin. Uuden runon synnyttyä vahvistin ai-

na päätökseni: Verisesti kostan maail-
malle, murhaan kun murhaankin itseni.
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Sittepähuii näkevät miten ovat kanssani
meneteUeet. Päätänsä seinään puskevan
uhmailijan tavoin en muistanut, että maa-
ilma ei ole nurin kääntynyt eikä hituista-
kaan parantunut eikä edes katumusta sen-
tähden tehnyt, vaikka tuhansia itsemurhia
on jo tehty.

Itsemurhani ei puuttunut enää muuta
kuin tapaa niillä sen suorittaisin. Ajatte-
lin hukuttautumista. Mutta hukuttautua-
ko aivan tavalliseen järveen. Se on kovin
proosallista. Koski se olla pitää. Runol-
linen haavehuokailu kosken rannalla, asi-
anomainen hyvästijättökirjc kurjalle maa-
ilmalle, josta viimeinkin pääsee — mutta
jolle ei malta olla sanomatta, että niin mie-
lellään olisi siinä elänyt, jos olisi ollut sen-
verran järkeä että olisi voinut elää — sitte
„elämään väsyneen" heittäytyminen Ahto-
lan syliin. Se olisi arvokas itsemurha. Mut-
ta itsemurhakosket ovat etäällä: Niagara
kaukana ja Imatra vielä kauempana. Ei
pääse kumpaankaan.

Hirttäytyäkö? Hyi! Se on liiaksi joka-
päiväistä, joka el herätä mitään huomiota— korkeintaan joku alasottamaan tuleva
poliisi sanoisi: yksi saatana on taas vetä-
nyt itsensä kuivamaan.

Ampuako? Siihen tarvitaan revol-
veri, jonka ostamiseen ei ole rahaa. Sitä-
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paitsi, jos olisi rahaa revolverin ostoon,
voisi sillä yhtähyvin elääkin huolettomana
päivän tai pari, ja sitte taas ei enää olisi
rahaa revolverin ostoon.

Keksiessäni varoilleni ja kunniantun-
nolleni sopivaa itsemurhakeinoa kulutin
kuukausia ja elin erään rouvan ihmisystä-
vyyden kustannuksella. Hän oli saanut
päähänsä, että minua vaivasi nälkä ja kuu-
meinen halu opintoihin, lukuihin ja kirjal-
lisfin töihin. Hän kehotti minua kestä-
mään lujana ja antoi minulle ruokaa, asun-
non ja rahaa ainakin paperiin ja tupak-
kaan. Kun minä sydämeni salaisuutena
kerroin hänelle «vakavista" itsemurha-ai-
keistani, kantoi hän eteeni tavallista vah-
vemman aterian, pisti taskurahaa ja puheli
historioita Alexis Kivestä y. m.: kuinka
he olivat saaneet kärsiä, kun eivät olleet
kutsumuksestaan luopuneet.

Minä en kuitenkaan ollut vielä niin pi-
laantunut, että olisin ruvennut uskomaan
kuten eräs ystäväni, joka heitti käräjäkirju-
rin ammatin ja „rupesi" kirjailijaksi, kun
sai tietää että Maxim Gorki on aikoinaan
ollut tuomarin kirjurina. Niin runojen kir-
joittelija kuin olinkin, olin vielä senverran
järjilläni että voin olla vakuutettu, ettei
minusta tule Alexis Kiveä, vaikka kolmas-
ti tulisin hulluksi ja nälkään kuolisin, ai-



van sanitfin kuin kaikista käräjäkirJureis-
ta ei tule Maxim Gorkia, vaikka onkin eit-

tämätön tosia^v A Gorki on tuomarin
kirjurina ollut. usiutuvista ruoka-annok-
data ja lohdutuspuh iata oli kuitenkin se
hyöty, että minä en parhaalla tahdollani,
kaan löytänyt sopivaa itsemurhakeinoa.
Jopa lopulta aloin saada kokoon jotakin.
Jota jalomieliset kustantajat ottivat palstan
täytteeksi viidenkymmenen sentin maksul-
la palstalta.

Mutta — »elämä on unelma**.

Välttämättömästi asiain menoon kuulu-
vaa on, että jos yksi pyrkU ylöspäin, vähin-
tään tuhat häntä alaspäin painavat.

Meidän »siveellisyydestään" kuuluisissa
yhteiskunnissamme yksikään rouvasihmi-
nen ei saa siveellisesti syötellä ja lohdutella
vierasta miestä. Enemmistö rouvista, näh-
kääs, ei voi sellaista urotyötä kuin nälkäi-
sen miehen ruokkimista siveellisesti suo-
rittaa, ja vähemmistöllä ei ole oikeutta
pilkata enemmistön siveellistä voimaa. Mei-
dän suhteistamme alettiin sepitellä juttu-
ja, joita ei malttanut siveellisesti sylkäse.
mättä kuunnella.

Silloin sen päätin, taisin vannoakin, et-
*ei niaailma koskaan tule minusta näke-
mään muuta kuin irvistelevän puolen.
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Mutta hinta, lämminsydämistä autta-
jaani Ja pelastajaani minä kiitän, vaan Jo-
kaisen moralistin minä alimpaan helvettiin
kiroan.

Minä neuvon jokaista, ken tahtoo perin
pohjin kärsiä nälkää, nähdä ihmisten hen-
kisen kurjuuden, seisoa „kunnon ihmisten'*
suistansa purkaman lokasuihkun edessä ja
muutaman vuoden perästä tulla mihinkään
kelp&umattomaksi — hän ruvetkoon opet-
telemaan agitaattoriksi. Ainakin siinä ta-

pauksessa, jos sinä onnistut pääsemään jo-

takuinkin selville ajettavastasi asiasta etkä
suostu tietojesi väriä muuttamaan joka
kerta kuin sitä vaaditaan, voit olla varma
muutaman vuoden perästä pääseväsi tar-

peeksi käytettyjen tavarain romuläjään. Ja
silloin sinulle alkavat oikeat herraspäivät.
Et huoli pelätä minkäänkarvaisten kapita-
listien antavan sinulle halpa-arvoisinta-
kaan työtä, kun vain mainitset mikä enti-

nen ammattisi oli.

Joskus, kun mielen valtaa sellaiset »al-

haiset** himot kuin ovat hyvän ruuan, hyvl-
en vaatteiden ja hyvän asunnon himo, olen
minä ajatellut: miksi en osannut opetella
peluriksi, kapakoitsijaksi tai porttolanpi-
täjäksi. Mihin tahansa mainituista „kun-
niallisista** anmiateista olisin opetellut, en
koskaan olisi tarvinnut kärsiä sellaisia lei-
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piihuolia kuin agitaattoriksi opeteilesMiii,
Ja kaikissa niisa yhteensAkiän en 4>lisi
joutunut niin kunniattomaksi kuin agitaat-
torina.

^
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Työväenluokan historia.

Kerran oli agitaattori Räyhisuu kylliksi
halpamainen noudattaaksensa kutsua juh-
laan, jonka joukko osakkeenomistajia oli-
vat toimeenpanneet kunnioittaaksensa
erästä suurhistcrioitsijaa, joka oli historioi-
nut osakkeenomistajien rahoilla ja osak-
keenomistajien eduksi, ja sentähden hän*
oli tervetullut jokaiseen paikkaan missä
uskottiin liikevoittoon ja mailman loppuun
heti jos keinottelu loppuu.

Seurassa oli muutamia kymmeniä osak-
keenomistajia, yksi suurhistorioitsija, yh-
deksän pienempää liistorioitsijaa, parikym-
mentä sylikoiraa ja sama määrä historial-
lisia jätteitä hevrasnaisista, joita kohteliai-
suudesta vielä sanottiin naisiksi.
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Kun hiftorialliaeiti tyhmit maljapuheet
olivat pidetyt, Moottiiii: agitaattori Riy.
hAtuu puhukoon.
— Bfistä? kysyi agitattori Riyhaiuu.— Työvftenluokan luomatta hiatoriaata.

•anoivat herrat ja hymihtivftt pUkaU^^eatl.
ja heidftn naisensa vhnistelivAt narttumal-
sesti.

— Agitaattori RftyhAsuu puhui:— Herrat historioitsijat, osakkeenomia-
tajat, olutpullot, oisterit ja naiset, kuulkaa!— Konservadivioet, liberaaliset ja radi-
kaaliset porvarit ovat yksimielisiA siitA. et-
tA työvAenluokalla ei ole ollenkaan histo-
riaa.

Mutta, hyvÄt herrat, minA vAitAn ja tu-
len tAssA pöytApuheessa todistamaan, ettA
työvAenluokalla on historia, suurin mahta-
vin ja selvin historia kuin yhdellAkAAn
muulla luokalVi

TyövAenluokan historia on niin suuri et-
tä se täyttää suuren osan maapallon pinnas-
ta — ja juuri sentähden, kun se niin suuri
on, keskinkertaiset ihmiset eivät sitä näe,
sillä keskinkertaisilla ihmisillä ei ole ky-
kyjä nähdä suuria eikä pieniä, vaan ainoas-
taan keskinkertaisia

Tämä historia ei ole ainoastaan suurin
kaikista muista historioista, vaan se on
myöskin vanhin ja luotettavin— se on van-
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hempl kuin meidän nykyisen jumalamme
niitoria.

Ainoastaan tällfi historialla on se todelli-
sen historian ydinominaisuus, että se säilyy
oleellisesti samanJaisena vallan vaihdoksia,
ta huolimatta. Tämän historian suurim-
mat nidokset ovat jääneet muuttumatto-
miksi luokkien ja rotujen vallan vaihtues-
•a. Niille nidoksille ei ole käynyt kuten tei-
dän, hyvät herrat historioitsijat, edeltäjien-
ne kirjoittamille historioille, että te olette
kirjottaneet ne uudestaan sen luokan maun
mukaan, joka teille historioimisesta mak-
saa — ja samoin tulee käymään teidän kir-
joittamallanne historialle: se tullaan tuo-
mitsemaan ja uudelleen kirjoittamaan
muutamien vuosikynmienlen kuluttua.

Työväenluokan historian suurimmat ni-
dokset ovat kestäneet sellaisetkin hävittä-
vät voimat kuin kansainvaeUus. Aleksante-
ri Suuron ja Napoleonin armeijat ja ihmia-
kunnan suurin historiallinen häpeä: ris-
tinusko.

Hyvät herrat, osakkeenomistajat, jotka
oikeastaan ette Uedä mistään historiasta
mitään, koska te luette ihmiskunnan histo-
riaa ja ihmisen elämänlaulua ainoastaan
vekseleistä, osakepapereista ja pörssinotee-
rauksista, ja te kunnioitettavat naicet, joi-
den elämän ainoana tehtävänii on kiiman
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herättäminen, jota te ette kykene lyydyttä-
niään — tehdäkseni teille tunnetuksi työ-
väenluokan historian olemassaolon ja mah-
tavuuden, esitän siitä muutamia nidoksia.

Kun te, korkeasti kunnioitettu kunnia-
ton herrasväki, menette suutelemaan paa-
vin tohvelien kärkiä näette te Roomassa
kaksitoista osaa työväenluokan historian
eräästä nidoksesta.

Ne ovat tuodut Koomaan Egyptistä. Yk-
si niistä on 105 jalkaa 9 tuumaa korkea ja
9 jalkaa kymmenen tumaa läpimitalta. Se
on toimitettu noin neljätuhatta vuotta sitte,
mutta työn historiana sitä on yhtä helppo
lukea tänään kuin silloinkin kun se tehtiin.
Kraniittikovan työ-totuuden pylväänä se on
kestänyt lähes neljä tuhatta vuotta kaikki
luokkamelskeet, kansain nousut ja kukis-
tukset ja vallanvaihdot, niinkuin oikean
historiallisen totuuden tuleekin kestää.

Nuo kaksitoista ovat osia vanhemmasta
työväenluokan historiasta — jota idiootti-
maisesti sanotaan ei ollenkaan olevan — ja
kuuluvat ne nidokseen, jonka nimi on Obe-
hskit. Niitä on useampia muualla kuin
Roomassa, ja muutamat niistä ovat tehtyjä
ennen kuin jumala loi risUtyille mailman.

Jo paljon enr en ja myöskin samoihin ai-
koihin kuin jumala ristittyjen mukaan, hi-
koili mailman luomisessa, egyptiläiset työ-
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Iäiset loimitlivat muutamia osia eräästä
huomattavasta työväenluokan historian ni.

r.wL ti' "J"?'"™™»» ei ole mahtanut
!Ulle yhtaan mitään.
Satoja nidoksia faaraoiden, kansain pää-mesten, caesareiden, kuninkaiden. kSsa-^den ja momen erilaisten riistäjien histo-

^Itetta f»
--''"" '^^''y' JMJettömiin.

poltettu ja väärennetty, mutta nämä työ-^enluokan historian nidokset ovToIle^mn mahtavia, että nutä ei ole voitu pXaaeika väärentää. Historian polttajäin rov,"ot ovat mitättöminä noidan nuoUoin" Z.muneet yrittäessä polttaa työväeSuotTnÄ'"' 'i"??."'"""" «• pala tulessSSJa vaarentajam kynä ei ole kyennyt piir-toakaan muuttamaan noiden m-dosfenCMtahansia kestäneestä ja yhä ke,«v&a
Jro-to uudesta. Ei edes neljännellä ja'^denneUa vuosisadalla kyett^ niitä väären-tamaan vaikka silloin väärennettiin ristU-hseksi kaikki historiallinen, mikä vain rfi
mahdollista väärentää.

'^

,. .?'f''?..'!"'än mahtavan nidoksen osaasadytetaan" Gizeh'issä. Egyptissä. Se^on kolmentoista eekkerin ah^ laajuinen^
englanuiaisten tietojen mukaan 5.^6 tai!maa korkea, mutta suomalaisen VihtoriPeltosen toimittaman keksintöjen Mrjm
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mukaan on se 137 metriä, joka on noin

5411H tuumaa. Mutta Suomen kansa on
niin paljon pienempi Englannin kansaa,
että 364% tuuman eroitus on mielih^rvällä

sallittava.

Tuo nidos painaa miljoonia tonneja, ja
se on toimitettu neljä tuhatta seitsemän sa-

taa vuotta ennen Kristusta — Peltosen
keksintöjen kirjan mukaan "noin 3,000 en-
nen Kristusta," mutta älkäänune moittiko
siitä Suomen tietomiestä. Suomen kansa
kyllä voipi olla jossakin ajantiedossa seit-

*semäntoistasataa vuotta likempänä Kristus-
ta. — Tämä nidos on siis tänä vuotena
(1913) 6,613 vuotta vanha.

Egyptiläiset työläiset, jotka tuon nidok-
sen toimittivat, kai epäilivät sen maan kes-
tävyttä — jonka jumala aikoi luoda — niin
raskaille esineille, ja sentähden he toimitti-

vat tuon jättiläistyön noin seitsemättäsataa
vuotta ennen kuin jumala loi ristityille ma-
ilman. — Onhan mailma „todellisten" ris-

tittyjen mukaan vasta noin kuusituhatta
vuotta vanha.

Eräässä toisessa samaan nidokseen kuu-
luvassa osassa, joka on Pepissä, on lehtiä,

jotka painavat yli kolmekymmentä tonnia
kappale. Hyvät herrat historioitsijat, toi-

voisin teidän joutuvan kääntelemään his-

torian lehtiä, jotka painavat kolmekym-
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menta tonnia kappale. SiUoin te meikein

Tuossakin teoksessa on monta osaa ia

e^Tn"^
'""* *°^*^*"* kestämarkai!emmin kmn paperiset historiat.

Pyra^fdir^^^r "j^' ^^^ .^«XPtiläisetn^amiidit
. Pieninkin näistä pyramiidi-his onoista on niin suuritöinen. JttlZko

teklJa 2^'^°' ^°' ^^^^«* tuomittaisön

maimeUa vuosUadaUa ennen KriZsta i«»en tarkoituksena oli suojella koSean. t-!
lut^nytUi kultuna raakalistentyöÄ

hpJ*f? °'*'°' •"' ^"»eaikoina kapitalis-Uen ouneenpanemien hyökkäyksien jXdosta jonkunverran rappeutunut mutta on-han se seisonut kukistumattomana joCmatta tuhatta vuotta. Sen nimi on-^^
N»mä tässä mainitut osat vanhemman

° luuloteltuja ,a hyvin maksetuilla mie-
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likuvituksiUa tekaistuja "historioita/* vaan

todellista työtä esittäviä. '

Mutta mitä aineellisesti historiallista tai

historiallisesti aineellista on jälellä vanhan

ajan riistäjäluokasta? Ei muuta kuin muu-
tamia pihkalla päällystettyjä raatoja, muu-
mioita, todistamassa että sillä luokalla sil-

loinkaan ei ollut kehuttava järki, koska se

tahtoi jättää elämänsä historiaksi ainoas-

taan raatonsa.

Työvänluokka on aina käsittänyt että ih-

misen jälkeen jäänyt työ on arvokkaampi
historia kuin hänen raatonsa, vaikka se oli-

si kuinka hyvin palsameerattu. Jos työvä-

enluokka olisi ruvennut ruumiitansa his-

torianansa säilyttämään, olisi mahdotonta

päästä kävelemään »historioiden** seassa.

Riistäjien ansioksi olkoon sentään mai-

nittu, että työväenluokan ei olisi kannatta-

nutkaan säilyttää vainajiansa jälkimail-

malle, koska halvin palsameeraus Egyptis-

säkin maksoi 22 egyptiläistä minaeta eli

noin 90 nykyistä Englannin puntaa, ja siitä

maksusta pantiin ainoastaan siiteripuun

lastuja ja sahajauhoja suolien tilalle. Pal-

sameeraus, joka toimitettiin niin, että aivot

vedettiin rautakoukuUa nenän kautta ulos

ja suolien tila täytettiin myrhamilla ja kas-

sialla, maksoi yhden hopeatalentin eli noin

243 puntaa. Missäpä riistäjien vallan aika-
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na olisi sellaisia työläisiä, jotka jättäisivät

hautajaiskustannuksiinsa edes 90 puntaa.
Riistäjäluokan sensijaan kannatti palsa-

moida ei ainoastaan ihäiisiä, vaan myöskin
krokotiileja, kissoja, rottia ja muita **pyliiä

eläimiä,*' joista kissat vielä nytkin ovat
monille riistäjäluokan vanhoille piijoiUe
rakkaampia kuin ihmiskasvoilla varuste-
tut „työläiseläimet".

On historiallisesti mainio asia että obe-
liskit, pyramiidit ja Kiinan muurit ovat to-

distamassa työväenluokan olemassaolosta
jo vanhalla ajalla, sillä ilman niitä voisivat
historioitsijoistamme suurimmat väittää,
että vanhaan hyvään aikaan oli ainoastaan
jumalia ja herrasväkeä.

Varhana aikana kuului Jehova anta
neen valituillensa hiLtorialliset taulut. Mut-
ta kun taulukivi on haurasta ja helposti sär-
kyvää, ovat nuo taulut särkyneet ja palaset-
kin hävinneet niin tarkoin ettei ole olemas-
sa jälellä mitään aineellista todistusta tuos-
ta ainoasta tekeleestä, joka todistaisi kirjo-
tustaitoisen jumalan olemassaoloa. Mutta
jättäaksensä todistuksen olemassaolostan-
sa, todistuksen sellaisen, joka seisoo vielä
silloinkin kun kaikki jumalat ja heidän
laittomissa suhteissa hankitut poikansa
ovat kuolleet sukupuuttoon työväenluok-
ka ei ole ottanut historiakiveksensä hauras-
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ta taulukiveä, vaan kraniittia ja basalttia.— Tietysti kukin luopi historiansa voimi-
ensa mukaan.

Ristinuskon humpuuki tuli mailmaan.
Tuhmemmat työläisistä uskoivat siihen
Kristuksen tähden ja viisaammat uskoivat
tulen ja miekan tähden.

Ristinuskon hallitusaikana työläisten
aika meni kirkkojen ja luostarien tekoon ja
papeille ja munkeille elatuksen hankintaan
ja pakanain ristityiksi pieksämiseen. To-
dellinen kehitys lamaantui noin kuudeksi-
toista sadaksi vuodeksi. Ihmiset valmisti-
vat itseänsä taivaaseen ja viimeiselle tuomi-
olle noina kuutenatoista vuosisatana — ja
viimein huomasivat mailmanlopun viipy-
vän niin kauan, että pappi ehtii taivasvero-
na sitä ennen nylkeä nahkankin heidän sel-

jastansa. Sillä pappi tuli sitä hävytlömäm-
mäksi mitä enemmän hän sai ja pauhasi
työväenluokan jumalattomuudesta, sillä ei-

hän työläiset joutaneet jumalaa palvele-
maan, koska heidän aikansa meni kirkko-
jen rakentamiseen ja pappien elättämi-
seen.

Ristinuskon taivaallista vaikutusta me
saamme kiittää siitäkin, että sellainen mail-
mallinen asia kuin esimerkiksi höyrykone
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ei tullut käytännölliseksi ennen Wattia,
vaikka ensimäisen höjrryvehkeen rakensi
muuan pakana Aleksandriassa jo vuotena
130 ennen Kristusta.

Ristinopin sakki ei kärsinyt maallisia
masinoita. Papit pelottelivat veljellänsä ja
liittolaisellansa perkeleellä jokaista ken
yritti tehdä höyrykonetta, sillä he aavistivat
että sellainen värkki voisi lisätä ihmisten
elmänonnea, ja sitä pappi ei sallisi muille
kuin itsellensä.

Tuon ajan työväenluokalta ei ole tullut

historiaansa paljon muuta kuin yksi musta
nidos, jonka nimi on **Tuhannen tuhatta
kirkkoa." Mutta, vaikka se ei olekaan mi-
tään hyvää ja hyödyllistä, sekin on kuiten-
kin aineellista ja todellisempaa kuin kirjoi-

tetut "historialliset" jaaritukset. Eikä pi-
täisi olla aivan mahdottomia pyydetty, jos
vaatii että papit— joista, ikävä lyllä, vasta
pieni murto-osa on hirtetty— ja muut työ-
väenluokkaa parjaavat ristityt muistaisi-
vat että kaikki kirkot ovat työläisten teke-
miä.

i

Uudempana aikana työväenluokka ryh-
tyi toimittamaan loistonidoksia historiaan-
sa, ja pian se saikin loistavasti korvatuksi
ne vuosisadat, jotka se uskoi uhraavansa
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isälle, pojalle ja pyhälle hengelle, mutta uh-
rasi papeille ja munkeille.

Kun herättiin ristinuskon unijuomaju
te, alkoi työväenluokka toimittaa uu-
den ajan historiaa. Se ou toimitettu etu-
päässä teräkseen ja on siinä satoja jättiläis-

nidoksia, joista esitän muutamia.
Yksi nidos on sellainen, että sen muuta-

milla osilla on liikkeelle panevaa voimaa
satoihin tuhansiin hevosvoimiin asti. Tä-
män nidoksen avulla ihmiset kulkevat yli
elämän myrskyjen, se on : myrskyävien me-
rien ja kiitävät kuudenkymmenen mailin
nopeudella tunnissa pitkin maanpintaa. Tä-
män nidoksen nimi on "Höyrykoneet"

Yksi nidos on kuuluisa nopeudestansa.
Siinä on osia, jotka pyörivät ympäri kolme-
kymmentätuhatta kertaa minuutissa. —
Useat herroista historioitsijoista ovat olleet
taipuvaisia pilkkaamaan ihmisiä, jotka
ovat rasittaneet itsensä hulluiksi tehdessän-
sä jotain parempaa kuin historiallisia sano-
ja. Mutta ymmärtänette, hyvät herrat, kuin-
ka paljon helpompaa on pysyä kylmäveri-
senä ammatissa, jossa liikutaan noin tuu-
man nopeudella vuosisadassa — kuten his-
torian kirjoittajat — kuin ammatissa, jossa
liikutaan kolmenkymmenen tuhannen kier-
roksen nopeudella minuutissa. — Tämän
nidoksen nimi on »Höyrjrturpiinit".
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Eräs nidos. Joka kiertelee ympäri mail-
maa on kaikkiaan noin 650,000 mailia pitkä

Ja se venyy nopeasti yhä pitemmäksi. Eräs
osa siitä ylettyy Moskovasta Dalniin, joka
väli on 5,565 mailia ja eräs toinen osa At-
lantista Tyyneen mereen ja takasin monta
kertaa. Tämä nidos on rakennettu teräk-
tesiä, kivestä, puusta ja maasta. Tämän
nidoksen toimittaminen on maksanut työ-

väenluokalle miljoonia tynnyrillisiä tuota
osakkeenmistajain ja historioitsijain mie-
lestä halvinta, mutta taloustieteellisesti kal-
leinta ainetta : työläisten hikeä ja verta ja
osakkeenomistajille ja valtioille se on mak-
sanut noin kolmesataa biljoonaa dollarin
kolikkoa.

Jos nuo dollarin kolikot asetettaisiin pe-
räkkäin, tulisi niistä 4,734,832 mailia pitkä
hopeaketju. Se ylettäisi maapallon ym-
päri lähes kaksisataa kertaa. Ja jos
nuo dollarit latoisi neliöön, tulisi sii-

tä 74,729H neliömailia hopeadollareilla
päällystettyä maata — jossa kyllä voisi

pienviljelijäkin verrattain hyvin menestyä.
Se olisi niin suuri alue kuin entisessä Ruot-
sin ja nykyisessä ryssän Suomessa Oulun ja
Vaasan läänit yhteensä, ilman vesiä. Mutta
jos nuo dollarit ladottaisiin päällekkäin, tu-

lisi siitä 473,483% mailia korkea doUaripat-
sas — jota myöten kapitalistien olisi erit-

m



täin sopiva kiivetä taivaaseen, jos taivas on
hyvin ylhäällä, niinkuin »asiantuntijat"
väittävät

Mutta jos se työläisten hiki ja veri, joka
yksistänsä tätä nidosta toimittaissa on vuo-
datettu, jos se olisi yhdessä, tulisi siitä »ne-
ri, johon saisi hukuttaa koko mailman ku-
pitclistit ja heidän doUariu^ heidän pai-
noinansa. eikä se tuntuisi enempää koin
kuorma lantaa Atlantin täytteeksi.

Tähän nidokseen kapitalismi on niin
ihastunut, että se uhraa sille vuosittain noin
kahdenkymmenenviiden tuhannen ihmisen
elämän ja ruhjottaa sillä jäseniä noin kah-
deltasadalta tuhannelta ihmiseltä vuodes-
sa. Mutta sitä pikkuvahinkoa vastaan tällä
nidoksella on monia niin hyviä ominai-
suuksia, että otaksuttavasti sille uhrattai-
siin vaikka joka toinen ihminen mailmasta
ennen kuin luovuttaisiin sen tarjoamista
eduista. Se muuttaa päivittäin miljoonia
ihmisiä ja miljoonia tonneja tavaroita pai-
kasta toiseen. Sen nimi on "Rautatiet"/

Eräs nidos myöskin on mahtava raken-
teeltansa ja suurhyötyinen vaikutuksiltan-
sa. Sitä on toimitettu jo vanhana aikana ja
toimitetaan yhä. Jo 1380 vuotta ennen kuin
jumala päätti tehdä pojan egyptiläiset työ-
Iäiset toimittivat yhden osan tätä nidosta.
Silloin sen toimittaminen maksoi sadan-
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kahdenkymmenen tuhannen egyptilAUen
työläisen elämän, tuota osaa kun toimitet-
tiin tavattoman myrkyllisessä ilmanalassa.
— Saanen tässä sivumennen kysyä, kuinka
monta peperihistoriaa herrat historioitsijat

luulisivat meiUä olevan, jos yhden osan toi-

niittäminen kysyisi satakaksikymmentä tu-

hatta historioitsijan elämää?— Mutta vaik-
ka tämä osa alettiin niin aikaseen, valmis-
tui se kaikille luettavaksi vasta vuotena
1869. Se on sata mailia pitkä, ylettyen Port
Saidista Sueziin, ja 65 metriä leveä ja kes-
kimäärin yhdeksän metriä syvä. Tämän
osan nimi on **Suezin kanava.**

Samassa nidoksessa on toinen suurosa,
joka yhdistää Atlantin ja Tyynen meren
toisiinsa Keski-Amerikan kohdalta. Tämä
osa on 50 mailia pitkä, keskimäärin 650 Jal-
kaa leveä ja siinä voivat kulkea 38 jalkaa
syvässä käyvät laivat. Sen nimi on ^Pa-
naman kanava.'*

Monia muita osia on tässä jättiläisnidok-
sessa, jonka yhteinen nimi on **Kanavat.**

Se ei oikaise mitään kirjotettuja erehdyk-
siä, se oikasee vain matkaa muutamia tu-

hansia maileja.

Sitte on työväenluokka aivan viimeisinä
vuosikymmeninä toimittanut historiaansa
nidoksen, joka voittaa pituudessa kaikki
muut historiat. Sitä on maalla noin biljoo-

m
i i
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na Ja kuusitoista miljoonaa maiUa Ja me-
rien pohjassa vihU vaiUe kaksisataa viisi-
kymmentätuhatta mailia. TAmin historian
sanat liikkuvat lAhes kolmensadantuhan-
nen mailin nopeudella sekunnissa. Tämftn
historian merien pohjassa oleva osa on niin
vahvaa, että se kestää neljän tonnin pu-
ristuksen neliötuumaa kohti, vaikka se ei
ole kuin tuuman vahvuinen. Nidoksen
nimi on «Sähkösanomajohdot**.

Lukemattomat ovat ne nidokset. Joita
työväenluokka on historiaansa toimittanut;
niitä on maan päällä, tuhansia jalkoja sy-
vällä maan sisällä, merien pinnoilla ja poh-
jilla ja nykyään niitä lentelee jo ihnassa-
kin.

Kaikki työväenluokan suorittama työ on
työväenluokan historiaa, ja se on ainoata
todellisen elämän historiata.

Kaikki se, mistä te hyvät herrat histori-
oitsijat kirjotatte, on vain hämäriiä ja toi-
sin paikoin typeräksi vääristynyttä heijas-
tusta työväenluokan luomasta todellisesta
historiasta.

Työväenluokan luoma historia, hyvät
herrat, on todellisin ja pysyväisin siksi, kos-
ka se ei ole vain aatteita ja sanoja, vaan se
on muodostelua aineessa. Työväenluokan
historia on ainoa historia, johon sen toimit-
tajat ovat persoonallisuutensa pysyvästi



painaneet, niin pyiyvätti ettei sitä voida

liitA koskaan irti reväiitft.

Miiai on nykyisten osakkeenomista-

jien persoonallisuuden aineellinen historia?

Se on heidän vatsoissansa. Mutta se on niin

kovin heikkokansinen historia. Puukon
isku vain Ja tuo historiallisuus haihtuu
kaikkiin mailman tuuliin muutaman mi-
nuutin nihtejämme häirittyänsä.

Bfiksikä sitte paperihistoriain tekijät ei-

vät ole antaneet historioissansa työväenluo-

kalle sille kuuluvaa kunniaa?
Ensiksi sentähden, koska he viidennel-

lä vuosisadalla ennen Kristusta eläneestä

kreikkalaisesta Herodotoksesta teihin asti,

herrat historioitsijat, ovat olleet muutamil-
la kolikoilla ostettavia. Toiseksi sentäh-

den, koska heidän en ollut pakko kiijoittaa

vain vallassa olevien miesten ja heidän vi-

rallisten ja epävirallisten akkojensa his-

toriaa. Sellainen historioitsija, joka olisi

kirjoittanut historiaa totuuden mukaan,
olisi pian löytänyt itsensä historioimassa

hirsipuussa.

Tässä nykyisessä osakkeenomistajien

mailmassa on sitäpaitsi suuri puute sivisty-

neistä historian kirjottajista. Meillä ovat

suutarit suurempia filosofeja ja suurpiirtei-

sempiä asioiden arvostelijoita kuin histori-

oitsijat.

Hi

iii
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Meidän historioitsijoillamme ei välttä-
mattömästi tarvitse oUa niin vähäpätöistä
lahjaa kuin asioiden ymmärtämiskyky:
heillä tarvitsee vam oUa taito sepitellä lau-
seita satoja sivuja historioitsemistyylissä
ja kustantaja.

Niinpä meillä sitte on historioitakm, joi-
den kertomat tapausten syyt pitää hieno-
tunteisesti jättää järjellä arvostelematta, et-

^^T»^>
menettäisi historiallista arvoansa.

bellaisun ihmiskunnan historioihin.
JoiMa se luokka, joka on tehnyt maihnassa
kaike- sen mistä voidaan historioida ei
esiinny minään historiaUisena teMjänä. sel-
laisiin historioihin, sanon, ei ole haaskattu
järkeä muuhun kuin niiden korukansiin.
SeUaiset historiat kuuluvat iehanneksen
Ilmestyksen kanssa "korkeampaan kirjalli-
suuteen," joka ei ole normaalijärkisiä ih
misia varten.

Jos vain ne jumalat, joiden olemassa-
oloa nun monet historioitsijat ovat koetta-
neet todistaa, olisivat enkeleillänsä kannat-
taneet historioitsijoille kalkkunapaistia.
saksalaista olutta ja havanna Sikaareja, et-
tei histonoitsijain oUsi tarvinnut elää työ-

filfn /"'i**^'^'*"
elintarpeista, historia

tuskin tuntisi sanaa «työläinen." Mutta kun
hen-at historioitsijat ovat oUeet pakotettuja
vasten tahtoansakin myöntämään työläi-
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ten historiallisen olemassaolon, ovat he
koettaneet opettaa työväenluokalle histori-

allisena välttämättömyytenä jumalien, ja-

lorotuisten ja kapitalistien palvelemista.

Nerokkaimmatkin ihmiskunnan histo-

riat ovat ainoastaan yhdessä suhteessa ne-

rokkaita laitoksia, ja se nerokkuus on se

väärennys, joka niissä esiintyy ihmiskun-

nan todellisesta elämän tarinasta. — Mut-
ta väärennyksen nerokkuus on myöskin to-

distus väärennyksen tahallisuudesta. Sillä

tavalla ovat nerokkaimmat historioit»jat

edellä vähemmän nerokkaista.

Vaan historiassahan onkin suorittanut

suuren osan jumalallinen ilmestys, se on
viittonut tien suurimmalle osalla meidän
historioitsijoistamme, ja jumalalliselle il-

mestykselle ovat tosiasiat aina toisarvoisia.

Neljännellä ja viidennellä vuosisadalla

riehui historian ristillistyttämisraivo. Paka-
nain historiat poltettiin ja historia ristilli-

sesti väärennettiin yhtä suurella roistomai-

suudella kuin tuo kavaluuden filosofiassa

ja retoriikassa — puhetaidossa — oppinut
ristillisen kapitalismin agitaattori Paav^U
väärensi Kristuksen uskon ristinuskoksi.

Eivät ole antaneet työväenluokalle sille

kuuluvaa osaansa kirjoitetussa historiassa

nekään historioitsijat, joita on karahteerat-

tu vallankumouksellisiksi. Saksalainen



Mommsen menetti professorin virkansa
vallankumouksellisuutensa tähden, mutta
hänelläkään ei ellut historioissaan tarjotta-

vana työväenluokalle paljoakaan parem-
paa osaa kuin toisillakaan suurhistorioit-

sijoilla. Mommsenkin kai kuului niihin vai

lankumouksellisiin, jotka eivät ajattele /al-

linkumouksellisesti. — Meidän vall mku-
mouksellisemme, nähkääs hyvät herrat, ja-

kautuvat kahteen pääryhmään : yksi ryhmä
ajattelee kumouksellisesti, mutta ei ole ku-
mouksellinen, toinen ryhmä on kumouksel-
linen, mutta ei ajattele kumouksellisestL

Jos herroilta historioitsijoilta kysytään

:

miksi työväenluokka on niin himmeästi his-

toriassa edustettuna? vastaavat he: "sik-

si, koska työväenluokka ei ole tehnyt suu-
ria töitä**— vaikka kaikki suuret sekä pie-

net työt ovat työväenluokan suorittamia.

On totta että työväenluokka ei ole mur-
hauttanut miljoonia, kuten Aleksander
Suuri, Dshingis-khan ja Napoleon, mutta
töitä se kyllä on tehnyt jos kuinka suuria.

Herrat historioitsijat kaiketi odottavat
että työväenluokan tahdosta ja käskystä pi-

täisi murhata muutamia miljoonia ihmisiä
ja tehdä muutamia maita autioiksi, ja sitte

vasta heistä kannattaa historiaa kirjoittaa.

Ja miksikäs ei sekin sopisi, jos se on välttä-

mätöntä työväenluokalle kirjoitetun histo-
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rian luomiseksi. Onhan työväenluokka
murhannut toisiansa miljoonia herrojen
historian hyväksi; miksi se ei voisi oman
historiansa hyväksi taittaa niskoja muuta-
milta miljoonilta mailman herroilta? Mik-
sikä ei?

"b



Sielutiede.

Kerran oli Ameriikan syntisimmillä suo-

malaisilla suuret rukoustalkoot, joilun oli

saapunut vaivaisten syntisten edustajia kai-

kilta kuuluisimmilta suomalaisten pesäpai-

koilta.

Sinne oli agitaattori Räyhäsuukin kut-

sumattomana ja kirottuna kuokkavieraana
saapunut ja heti ensi-iltana puhetta pitä-

vänsä ilmoittanut

Kuulloiksi oli saapunut republikaanises-

ti uskovia ja demokraattis sti uskovia, ja

olipa joukossa joitakin sosialistisesti usko-

viakin.

Agitaattori Räyhäsuu aikoi pitää pitkän

ja ihmisten omissa tunnoissa paljon paina-

van puheen kehitysopista.
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Suoritettuansa asiaan kuuluvat alku-
ryähtelyt eleet ja asennon vaihdokset —
ensin vasemmalla jalaUa puoli askelta
eteen, kisien vienti taskuihin niin että peu-
kalot jäävät suoriksi eteenpäin, siitä kädet
seläntaakse ja jalat perusasentoon, kädet
jäUeen taskuihin ja oikealla jalaUa puoli-
askelta etuviistoon — agitaattori Räyhäsuu
syvällä passoäänellä alkoi: f;— Ihminen on kehittynyt apinasta ....
Tämän väitteen tulen minä tänä iltana to-
deksi osottamaan, jos teiUä on niin paljon
ymmärrystä että jaksatte käsittää mitä mi-
nä näistä syvistä asioista selitän.

Agitaattori Räyhäsuu keskeytti hetkek-
si ja mietti, missä järjestyksessä todistusten
pitkä sarja pitäisi tälle kuuliakunnalle esit-
tää, että se musertavinmiin vaikuttaisi.

Republikaanisesti ja demokraattisesti
uskovat kuuHjat jännittyivät ankarasti koh-
ta perusväitteen kuultuansa. Jotkut heistä
JO heti alkoivat horjua isiltä perityssä us-
kossa, sentähden koska isien jumala ei heti
paikalla taivaan nuolella tappanut agitaat-
ion Räyhäsuuta, vaikka hän niin julkiju-
malattoman väitteen esitti. Mutta toiset sen-
sijaan koettivat vaivata aivojansa keksi-

™ff? J^einoa, jolla voisi agitaattorin suun
tukkia ja hänet suuren yleisön edessä hä-
peään saattaa.
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Ja viimein eräs niissä piireissä nerok-

kuudestansa tunnettu synodalaisen seura-

kunnan esimies keksikin tepsivän keinon;

nousi seisomaan ja sanoi:

— Herra puhuja, luennoitoija ja poli-

tiikkapuolueen agitaattori, kuulkaapas!

Tuokaapas minun eteeni mies, joka on api-

nasta mieheksi muuttunut, ja minä uskon

sosialismin oppiin ja autuuteen, ja luulta-

vasti meijän puolen miehet uskovat kaikki.

Agitaattori hymähti, mutta ei osannut

mitään sanoa; niin musertavana oli vasta-

väite häntä kohdannut

Mutta kuuliakunta ynähti äänekkäästi

ja tunsi perinpohjin voittaneensa seurakun-

nan esimiehen nerokkaan iskun kautta.

Ne jotkut, jotka jo olivat heikkoina hor-

juneet siinä vahvassa uskossa, jonka puo-

lesta esi-isät olivat ennen vanhaan omine

eväinensä tapelleet aina Breitenfeldin ja

Lytzenin kentillä asti, jonka nimessä ja

puolesta Katriina Utriainen oli horrostilas-

sa saarnannut monta vuotta, nähnyt näky-

jä ja tehnyt **yksinäisiä lapsia," ne horjujat

vah>istuivat jälleen uskossa, koska he huo-

masivat että agitaattori Räyhäsuu ei lähde

hakemaan miestä, joka olisi apmasta mie-

heksi muuttunut.

Agitaattori Räyhäsuu katseli hetken
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voiton ilmeellä irvisteleviä naamoja ja sa-

noi sitte:

— Apinoista on mahdoton löytää sel-

laista ihmistä joka olisi apinasta ihmiseksi
kehittynyt

— Mutta jatkakaahan toki! Älkää an-
tako seurakunnan kolehtikukkaron itseän-

ne sanattomaksi lyödä! kuului huutoja jou-
kosta.

— Ja mistä minä tällaisille töppösen
lesteille puhuisin?

— Puhukaa vaikka sielutieteestä. Ja
puhukaa niin viisaasti ettei siitä kukaan
mitään ymmärrä, silloin teitä sanotaan hy-
väksi puhujaksi, kuului eräs ystävällinen
neuvo.

Ja agitaattori Räyhäsuu puhui:

— Jo aikoja sitte on esitetty, todistettu ja
tunnustettu, että ihmiset ajattelevat suolil-

lansa. Mutta tämä suuri tieteellinen kek-
sintö ei esitä tyhjentävästi ihmisen sisäistä

olemusta, vaan tuota keksintöä, on tuetta-
va ja täydennettävä toisella vielä suurem-
malla keksinnöllä, jonka vaatimattomana
tekijänä minä itse pyydän esiintyä. Tä-
mä uudempi ja edellistä suurempi tieteel-
linen keksintö sisältyy määritelmään:
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IhmUen todellinen sielu Ja omatunto on
Itänen vatiansa.

Jos synodan kolehtikukkaFo ja mua
seurakunta sallivat ja malttavat olla möli-
semAttä, esitän muutamia todistuksia vat-

samaisen väitteeni puolesta.

Todistukset ovat kehitysopillisia, histo-

riallisia, ja uskonnollisia — vaikka uskon-
nolliset todistukset eivät ole mitään todis-

tuksia, kelpaavat ne uskovaisille.

Se uskonto, josta te ette mitään tiedä,

mutta johon te uskotte sentähden koska
te maksatte sille veroa, opettaa että sielu

on ollut olemassa ensiksi, ja vasta sitte,

kun sielu on syntynyt, on sen ympärille
rakennettu luut ja lihat ja viimeksi vedet-
ty nahka päälle— kelle valkea, kelle mus-
ta, kelle punanen, kelle keltainen, kullekin
sen värinen kuin parhaiden soveltuu, niin-

kuin esimerkiksi neekerille soveltuu par-
haiten musta.

Toiseksi teidän uskonne opettaa, että

ihmisten on hoidettava sieluansa, välittä-

mättä vähenmiän arvoisista ruumiin osis-

ta, koska todellinen onni ja ilo, riemu ja
rauha saavutetaan ainoastaan sielun hyvin-
voinnin kautta.

Kolmanneksi uskontonne käskee tei-
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dftn uskomaan, että ainoastaan sielu jääpi
ihmisestA jäleUe.

Nelj&nnekai teidän, erittäinkin jos olet-
te huonoja seurakunnan jäsenmaksujen
maksajia, on uskottava että ihmisellä on
omatunto, joka aina sanoo, mikä on oi-
keen mikä väärin.

Nyt meidän tarvitsee vain etsiä ihmi-
sestä se osa, johon soveltuvat kaikki nämä
määritelmät, ja silloin me tiedämme mikä
on meidän todellinen sielumme ja omatun-
tomme.

Ainoa mikä on ollut ihmisellä ennen
kuin hänellä on ollut mitään muuta, ainoa,
joka nähtävästi jääpi yksiksensä elelemään
vielä kauan sen jälkeen kun ihmiseltä on
hävinnyt kaikki muut ruumiin osat, on ih-
misen vatsa.

Ihmisen ja eläimen varmin tunnusmerk-
ki etevämmyydestä esimerkiksi kasvien
rinnalla on vatsa.

Aiillään olennolla, jolla ei ole vatsaa, ei
ole mitään korkeampia se on sielullisia
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi järki-
kultaa valita ravintoansa — josta me huo-
maamme muun muassa sen tärkeän sielu-
tieteellisen seikan, että mitä parempi vat-
sa sen parempi kyky valita ravintoa.

Mutta jos vatsa kerran on korkeampien
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ominaisuuksieii antaja ja lähde, todistaa se

ettA meidän vatsamme on meidän sielum-

me.
Jos te kunnioittettavat kolehtikiikkarot

ja töppösenlestit ette tätä usko, tutkikaa

elämää sen kaikilla asteilla ja te huomaat-
te alkavan vatsalla kaiken sellaisen elä-

män joka osottaa tappelun halua ja ky-

kyä, jotka ovat kaiken ylöspäin kehittymi-

sen ehtoja ja myöskin ihmisen ihmisyyden
tärkeimpiä tunnusmerkkejä.

Siis ensin syntyy ainoastaan vatsa ja

muu muoto ja muoti seuraa sittemmin.

Jotkut, jotka ovat päässeet tieteilemises-

sä ja tutkimisessa ainoastaan puoliväliin,

väittävät että eläimen tunnusmerkkinä on
liikkuminen, mutta sellainen on vain kol-

mannenluokan tiedemiesten kantaa. Niitä

on sellaisia kasvejakin jotka kuljeskelevat
— ainakin ylö'T>äln — mutta kuitenkaan
ne eivät kuu eläin- eikä ihmislajeihin,

koska niillä ) ole tuota korkeampaa ole-

musta, vatsaa, joka vasta antaa ylöspäin

pyrkimishalun ja järjen.

Mutta sensijaan »alkueläimet'*, infuso-

riot ja noktiliU^at voidaan sanoa järjelli-

siksi olennoiksi ja yhtä paljon järjellisiksi

kuin s3modalaiset kolehtikukkaroeläimet-
kin ja eräissä suhteissa enemmänkin, koska
infusoriot ja noktilukat osottavat halua
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kehittyä ylöspAin, jota kolehtikukkaroeUU.

met eivät osota. — Ilmankos he ovatidn

tarvinneet Kristuksen pelastajaksensa, i*

Kaikki alkueläimet ovat yksisoluisia. Ja

mikä on noiden yksisoluisten eläinten yksi

solu? Se on vatsa, ainoastaan vatsa, eikä

mitään muuta. Vatsa siis on ensimäinen,

ja siis pelkkä sielu ilman ruumista.

Vasta sellaiset olennot, joilla on vatsa,

oppivat suojelemaan itseänsä, koska niillä

on „kalli8 aarre, pyhän hengen tempp<'li*'

suojeltavana. Kukat, heinät ja puut, joilla

ei ole vatsaa, eivät osaa kolmea tärkeintä

itsepuolustuskeinoa : ravinnon valitsemis-

ta, hyökkäystä ja pakoon juoksua. Nokti-

lukat sensijaan osaavat jo nuo tärkeinmiät

olemassaolon taistelun ja sotatieteen tem-

put: hyökkäyksen ja pakoon juoksun. Ne
myöskin tuntevat kysymyksen »^nitä mei-
dän on syötävä**, koskapa ne osaavat vali-

ta määrätyn kivilajin palasia ravinnok-

sensa — ne eivät syö kovin suuria kiviä,

kun ne itsekin ovat vain millimetrin kor-

kuisia jättiläisiksi kasvettuansa.

Näillä veljillänmie ja sisarillamme Nok-
tilukilla on todistettavasti järjellisiä, tie-

teellisiä ja taiteellisiakin lahjoja, vaikka
ne ovatkin keskimäärin kolme neljännes-

osan millimetrin korkuisia. Mutta kun tuo
koko on kaikki vatsaa, on selvää että sie-
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lulliiet ominaisuudet ovat korkealle kehit-
tyneet

Kaiickien vatialliiten olentojen ruumiin
kaikkien Jitenien tarkoitukaena on palvel-
la vatsaa, Ja ainoattaan vatsan palvelemis-
ta varten ovat Jäsenet kehittyneet Kaste-
madolla on ruumiaasansa sata eri rengas-
ta, sata ruumiin eri osaa, mutta kaikkien
läpi kulkee yhteinen vatsa. Jota kaikki ruu-
.liin osat palvelevat Ja ihmisen ruumiis-
sa olevat kaksisataa luuta Ja kohnesataa
lihasta toimivat vain palvellaksensa vatsaa.

Kuka rohkenisi vielA väittiä, että vatsa
ei olisi pyhin paikka ihmisessä Ja muussa
elävässä olennossa, koska kaikki muut osat
Ja Jäsenet toimivat vatsan käskystä ja sen
hyväksi.

Historia esittää painavan Ja pätevän to-
distuksensa vatsan korkeammasta asemas-
ta. Ja tämä historian todistus on se, että
koko ihmiskunnan historia onkin vain ker-
tomusta siitä kuinka ihmiset ovat palvel-
leet vatsaansa.

Tämän korkeamman olemuksemme,
vatsan, jumallisen äänen kiihottamina Ja
komentamina ovat kaikki mailman suuret
mullistukset syntyneet Vatsa on ollut
omatunto, joka on aina sanonut mitkä teot
ovat vääriä mitkä oikeita.

ä Vatsa se oli, joka ensiksi keksi sen opin
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Jota ny* sanotaan kriftinuakokii, vaikka
M todellifuudeMa on riatiniukoa. Valaa
ajatteli: Jos ihmiset saataisiin uskomaan
yhteisesti Ja rakkaudessa syömiseen, niin

vatsat yleensA tulisivat parenunin palvel-

tua. Mutta ne vatsat Jotka olivat ennen ol-

leet rosvoapinoilla olivat JUellä kehitykses-

sä eivätkä Jaksaneet uskoa kommunismiin.
Ja siitä seurasi että oppi yhteisestä Ja so-

vinnollisesta syömisestä väärennettiin ris-

tinuskoksi, joka lupaa yhteisiä aterioita

vasta taivaassa. Mutta ettei oppi vielä-

kään ole kokonaan kadottanut alkuperäis-

tä sielullista eli vatsamaista luonnettansa,

siitä on todistuksena se voimakas vatsan
ääni joka vieläkin ristinuskossa puhuu,
vaikka se onkin vain pappien vatsan ääni«

Joka nylr^ään kirkoissa voimakkaimmin
kuuluu, f

Vatsan vaatimuksista kukistettiin mah-
tava Rooma. Vatsan vaatimuksista Rans-
kaa muutettiin tasavallaksi sata vuotta, kun
se ei vähemmässä muiittunut Vatsan vaa-
timuksista kukistett in pantsaripaitäisten
feodalien valta. Ja vatsan pyhää ja oikeu-
tettua ääntä kuullen kuldstetaan ennenpit-

kää porvarien rahavalta.

Vat&a on siis ollut kalkkien yhteiskun-
nallisteti taistelujen määrääjä ja korkein
komentaja, ja niin se tulee tulevaisuudes-



sakin olemaan, koska ainoastaan vatsa oh-
jaa ihmiskuntaa korkeampaan totuuteen,
ainoastaan sen ääni voipi toimia omana-
tuntona ja ilmoittaa kaikkina aikoina mi-
kä on oikein mikä väärin — tai vielä pa-
remmin : se ilmoittaa sen, mitä meidän on
pakko tehdä. Se ilmoittaa milloin ihmis-
ten on laskettava käsi miekan kahvaan,
milloin auran ohjaukseen tartuttava.

Koska tätä todellista sielua, vatsaa, täy-
dytään ruokkia muullakin kuin jumalan
sanalla, ja koska sillä on taipumus „sunt-
tua huonoon ruokaan", seuraavat siitä me-
telit ja työlakot, jos vatsaa petetään kauem-
min kuin sen jumalallinen kärsivällisyys
sallii. Sotia, meteleitä ja työlakkoja olisi
kovin vähän, jos tuota todellista sielua tar-
vitsisi ruokkia ainoastaan jumalan sanalla.
Vaikka jumalan sanallakin on taipumus
kallistumaan näinä kalliina elinkustannus-
ten aikoina, on perunoilla ja laardilla vie-
läkin suurempi taipumus kohota hinnassa,
puhumattakaan paremmista ruuista, voista
vehnäsestä ja siirapista.

Että vatsa on todellinen sielullisten omi-
naisuuksien keskus ja järjestäjä siitä on
todistuksena monien yksisoluisten olento-
jen äly. Niillä ei ole kuin vatsa, mutta
muutamat näisfä vatsoista ovat niin kava-
lasti älykkäitä ettei aivoilla varustettu ih-
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minen ole voinut niitä hallita, vaikka ne

eivät ole kooltansa millimetrin sadannes-

osan kokoisiakaan. Sellaisia ovat muuta-

mat bakterit, joita voittaaksensa ihminen

on saanut turhaan vehkeillä.

Tämä vatsa-sielutiede opettaa meille

tärkeitä totuuksia. Muiden muassa opet-

taa se sen totuuden, että ne olennot jotka

eivät yksilökohtaisesti taistele sielunsa au-

tuuden puolesta, se on, vatsansa vaati-

muksien puolesta, vaan rupeavat elämään
toisten kustannuksella, kaikki sellaiset

olennot taantuvat ja kulkevat häviötänsä

kohti, kuten esimerkiksi kapitalisti yhteis-

kunnassa ja nauha- eli pinikkamato ihmi-

sen suolistossa. Kapitalisti, mitään tuotta-

maton osakkeenomistaja on pinikkamato

yhteiskunnan ^>uolistossa, ja sentähden hän
on pakoitettu taantumaan ja häviämään.

Jokainen olento taas, joka taistelee vat-

san terveyden puolesta, kehittyy ja voittaa

taistelussa.

Ihmisen siemensoluUakin on ennen-

kaikkea vatsa, vaikka sillä on myöskin
jonkunlainen suu ja maanviljelyksen siu-

naaja.
Siis kun ihminen alkujaan luodaan teh-

dään hänelle vain vatsa, muu kaikki kasvaa
itsestänsä vatsan ympärille. Tästä meidän
pitäisi tuntea vatsan pyhyys ja huomata.
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että on häpe&llistä koettaa kuristamaUa
tai näläUä hävittää näkymättömiin vatsan-
sa, koska se on ihmisen ainoa tosiolemus.
Sellaiset ihmiset, jotka niin häpeällisesti
vatsaansa kohtelevat, eivät taistele henkeen
ja vereen asti sen hyvinvoinnin puolesta,
ovat alhaiseUa sieluliiseUa kehitysasteeUa.

Koska ihmiskunnalla on tähän asti ol-
lut peräti väärä käsitys sielusta, väärä sie-
lutiede, siitä on johtunut suuret eksymyk-
set kaikissa muissakin tieteissä. Niinpä
esimerkiksi Zologia, elämtiede. tietää, ettii
lude kuuluu arthropodien pääjakson Trac-
heata jakson Insecta luokan Rfaychota
lahkon ensimäisen heimon a-osaan (m-
yeljalkaisten pääjakson huokoiaeläinten
jakson hyönteisten luokan nivelkär-
saisten lahkon ensimäisen heLnon a-
osaan). Täi kuuluu samoihin jaksoihin,
samaan luokkaan ja samaan lahkoon, mut-
ta lahkon heimojäqestyksessä on se vaita
neljäntenä, joka merkitsee että täi on koi-
meneljännesosaa alemmalla kehitys- ja si-
vistysasteella kuin lude. Kirppu kuuluu
samoihin jaksoihin ja samaan luokkaan,
mutta vasta kymmenenteen lahkoon. Iso
ameriikkalainen torakka, tieteelliseUä ni-
meUa Matta Americana, jonka munia te
olette niin paljon kananmunien puuttees-
ta syöneet, kuuluu myöskin samoihin jak-
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soihin ja saman luokan neljännen lahkon
ensimaiseen ryhmään. Näin tarkkaan tie-

tää nykyinen eläintiede nämä tuiki tärkeät
eläjät, luteet, täit, kirput ja torakat
Mutta nykyinen yhteiskuntatiede ei oi-

keen varmaan tiedä, kuulutko sinä
Matti Matinpoika Kuusamosta, joka is-

tut siellä peräpenkillä hattu päässä ja
rukkaset käsissä, siinä määrin ihmisluok-
kaan että sinulle pitäisi antaa ihmisoikeuk-
sia syömiseen nähden. Sinä Matti Matin-^
poika et siis ole kapitalistisille yhteiskun-
tatieteille sen arvoinen kuin kirppu ja täi

ovat eläintieteelle.

Mutta mailman köyhälistö on nyt jo
alkanut voimakkaasti huomata todellisen

sielunsa ja palvella sitä. Se on alkanut
saarnata vatsatiedettä kaikkien tieteiden
isänä ja imettäjänä. Ja kun se aikansa si-

tä saamaa, kruunaa se sen vallankumouk-
sella kaikkien tieteiden kuninkaaksi. Ja
silloin sinutkin. Matti Matinpoika, tunnus-
tetaan ihmiseksi, jolla on oikeus syödä niin
paljon kuin sinun sielusi sietää.

Olemme siis huomanneet, että vatsa on
todellisuudessa kaiken elämän a ja o. Pal-
velkaa siis vatsaa ja te tulette onnellisiksi.

Vatsan palvelemisesta on tietysti lopul-
lisena kehitysopillisena tuloksena se, että
ihmiset muuttuvat pelkiksi vatsoiksi.
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Kun me palvelemme vatsaamme kor-

keimpana minänämme ja rajattomasti, me
lopulta muutumme kokonaan vatsapalloik-

si, joilla ei ole enää mitään alhaisia pyrki-

myksiä, vaan yksi ainoa korkeinunista kor-

kein pyrkimys: itsensä täyttäminen.

Sosialistien puolueohjelma tosin kieltää

meitä pelkiksi vatsoiksi kehittymästä, kos-

ka sellainen voisi näyttää ikäänkuin porva-

rillisten nTcnettelytapojen hyväksymiseltä

ja kompromissilta kapitalismin kanssa.

Mutta on huomattava, että meidän ei ole

pakko kehittyä kapitalistisiksi vatsoiksi,

vaan me voimme kehittyä itsenäisiksi so-

sialistisiksi vatsoiksi.

Kaikissa tapauksissa, tiedemiesten mu-
kaan, ihmiskuntaa odottaa loppu enemmin
tai myöhemmin auringon ja maapallon
jäähtymisen seurauksena. Mikä onkaan
ihmiselle vähemmän hirvittävää loppua
kohti kulkemista kuin muuttua vatsaksi ja

vatsana ihanteellisesti vaipua maaemon
suureen vatsaan. Mitäpä muuta varten

luontokaan lapsiansa tappaa kuin saadak-

sensa ravintoa maaemolle, täyttääksensä

vatsaansa.

Eletyn elämän ja sen „alun'* ja „lopun**

sunmiana me siis voimme ihmiselle ihan-

teellisesti sanoa : Mahana sinä olet maasta
tullut, mahasi palveleminen on sinun elä-



mäfli tarkoitus ollut, mahana pitää ainun
maaksi jälleen tuleman ja mahana maa ai-

nut jälleen ylös herättää. Se on kaikkien
olentojen iankaikkinen kohtalo.

AUistelyt, hyvähuudot ja räpytykset
luonnollisesti seurasivat itsestänsä.

f»
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Agitaattori Räyhäsuun anta-

mia elämänohjeita.

Älä koskaan lankea ihmisyyshumpuu-
kiin niin syville että toivoisit toiseen puo-
lueeseen kuuluville mitään hyvää.

Jos joudut riitaan ja tunnet itsesi voi-
mattomaksi sisuasi hillitsemään, älä an-
taannu suupalttien tapaan tuntikausia rä-
hisemään, vaan mieti niin kauan kunnes
Idydät vastustajastasi niin solvaavat sanat
että voit parilla kolmella lauseella kuohu-
vat tunteesi tyynnyttää.

Ihminen joka aina toivoo kaikille yhtä
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lqr¥ii kniB itMUeeiikin on iäyAi kelvoUi-
nen hullnjen huoneeseen.

Jokafaien kohnekymmenti vuotta Tanha
työlftinen, joka lukoo että hän nykyisetaä
yhteiskunnaasa voipi rikastua, ansaitsee vä-
hintään kuusi kuukautta kuritushuonetta
köyhyytensä tähden.

Koeta varjella itsesi siltä hulluudelta, et-
tä voit tehdä jotain erikoista. Enenuni»-
tö ei tunnusta erikoiseksi mitään sellaista
johon se itse ei kykene, ja jos sinä teet
sellaista johon enemmistö kykenee, se ei
ole mitään erikoista.

*

Kaikki oikeustiede perustuu yksUdn pevu
soonallisuudelle. Sen tehtävänä on yksilön
rankaiseminen ja hyvittäminen. Kansalte
oikeustiede siis. ei voi antaa mitään ofa^cila,
tiliä kan 4 ei ole mikään oikeusopillinen
persoona.

Itsetiedottoman työläisen olisi helppo
oUa aasina, jos hänellä olisi myöskin aasm
ruumis eikä ainoastaan aasin aivot

Kovin pienen vähemmistön „alaston to-



tanir el ole minMin arYoinen kiyttnnö»-

ii, ja lentihdeii Ml ei kannata edes lanoa.

*

Varo puhumasta niin ett& ien kaikki

Smimirtivät Jos tahdot kAydI nerosta.

*

Mikään luokkataistelukeino ei ^ie työ-

^enluokkaa voittoon niin kauan kuin hei-

dän tyhmyytensä on voittamaton.

*

Aina onnellinen avioliitto voipi olla

mahdollinen, mutta aina onnellinen mie-
hen Ja naisesi yhdsrselämä on mahdotto-
muus.

*

Se on tietystikin erityinen jumalallinen
armo Ja ilmestys että kristinusko on tä-

hän asti ollut ainoastaan kapitalististen yh-
teiskuntien uskontona — että kapitalismi

on kehittynyt ainoastaan kristityissä yhteis-

kunnissa.
*

Tuuret aatteet eivät saa tunnustusta
keksijänsä eläessä, koska tunnustus olisi

todistus tunnustajien hölmdydestä.

Jos tahdot oi varma ettet mitään saa
rupea rukoilemaan ja pyytämään.



Rakartakaa Uhiimnililinne, Jos aiiti oo
teine etua, mutta vihatkaa kapitaliateja

poikkeukaetta, lilli he eivit ole teidän li-

himmaiiiinne, vaan riiitäjiiime.

AlkU antako mitiin JumalaUe, keiaa^

reille, kuninkaille ja kapitalisteille, siUi
heille ei mikUn kuulu, koska he eivit ole
koskaan mitiin tuottaneet

*
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Yhteispyrinnöissä.

Oliko se ''olevien olojen*' tibden tai

»ajan hengen"* berfttyktestäkö taikka muu-
ten vain muodin vuoksi, mutta riiin se vair

oli, että Hautakiven kaupungin e^?cr^Milaii-

ten keskuudessa oli alkanut '.distyvriieU-

set** virtaukset liikkua.

Ja, kuten Jokainen tietu^ V. llsh'«" Ja

"kebitys" tekevät tebtävänsä, /. ikka niitä

todenteolla ja suomalaisen sisokl.u Jla sit-

keydellä vastustaisi. Ja niin ne tekivät Hau-
takiven kaupungin suomalaistenkin kes-

kuudessa.

Ensin alkoi kuin kulkupubeina kuulua

sellaisia outoja sanoja kuin "ybteispyrin-

tö," "seura" Ja "edistysriennot"

. i
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Ne «anat tulivat RautaUven ka«puiig|ii
niomiilaJuulle yllitykseii& jn |0ivät heid|t
biiDii^tykseUi, niinkuin^ lokainen utttuuf
jaiBailman manoa mullistava a^ia aiaa vai-
kuttaa rauhallisiin ihmisiin, jotka eivät ole
osanneet varustautua kaikkia yllätyksiä
vastaanottamaan.

Hautakiven kaupungin suomalaiset oli-

vat "oikeita ihmisiä,** jotka olivat eläneet
**oikiata elämää**: tehneet ahkerasti kovaa
työtä ja siitä lankeavan leipänsä kiitoksella
nauttineet Ja näissä elämän tärkeimmissä
tehtävissä— työnteossa ja syömisessä— ei
oltu mitään erityisiä yhtei^yrinnöitä tar-
vittu.

Joskus vaihtelun vuoksi menivät **kan-
salaiset** kapakkaan ja joivat senverran
kuin päät pitivät ja varat vyöräsivät— eikä
sitä varten tarvittu mitään sääntöjen alais-
ta seuraa rakentaa. Ja ilman erityisala
edistysriennoillfi pöyhkeilcmättä he jos-
kus panivat toimeen lyhyen, mutta syviä
muistoja jättävän puukkotapp^hm — ei
mksään verenvuodatuksen halussa eikä il-

kivallan tekemisen taricotuksessa, mutta
muuten vaan, kun ollaan outoja vieraalla
maaHa.

Noiden **rauhallisten kansalaisten** kor-
via olivat alkaneet nuo uudet sanat särkeä
ja heidän aivokomeroissansa Myhteispyrin-
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tft- ja eduty8riento**-kuvitiik8et kuvatella.

Ja kon ttUalset sanat olivat outoina yhden
ja loiaan korville kolme vuotta kaikuneet

alkoivat ne Idytää harrastajansa ja viimein

jo lufi muutamista niiden tunnustajia.

Koko numsa** tietystikftin d käsittftnyt

niin pian uusien sanc^jen ja niihin sisUty^

vien aatteidMi arvoa, mutta johtomiehet,

kalliin siirtokansan edun ja parhaan katso-

jat i&oivat oivaltamaan sanojen suuren

merkityksen, ja se velvcutti heitä vakava»>

ti harkitsemaan— mitä olisi tehtävä?

Ja kun Hautakiven kaupungin edist^'s-

mielisimmät suomalaiset olivat vuoden va-

kavasti harkinneet kysymystä 'initä olisi

tehtävä?^ johti se vakavaan päätökseen

että— jotain on tehtävä.

Kun sitte vielä vuoden verran vakaan-
nuttiin ajatuksessa että **jotaui on tehtävä,**

kansan parasta katsovat, itsensä uhraavaa
set httikilöt päättelivät että on pantava
ahille yhteispjrrinnöt.

Kun sellaisen päät^sen järkevyys ja

tarpeellisuus ja periaatteellinen ja käytän-

nöllinen oikeus sekä siveelliseltä että ai-

neelMsdta kannalta katsoen oli tarkistettu

ja puoU vuotta sen jotain toimeenpane-
maan velvoittavasta voimasta vakaannuttu,

päätettiin epävirallisesti, että viralUsesti

kutsutaan edistysmielisten kansalaisten esi-

^ .
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taiftelijat yhteiseen viralliseen kokonkaeen
virallisesti pä&ttämään yhteispyrinnflidan
paikkakunnalle perustamisesta.

Niin saatiin jo viiden ja puolen vuoden
ankaran itsekasvatuksen ja ahkeran työn
tulokseksi toimeen kokous, johon otti osaa
kolme edistysmielistä edistyksen esitaisteli-

jaa, Kami, Rami ja Kaddkallio.
Hautakiven kaupungissa oli sihen ai-

kaan yhdeksän suomalaista *'sielua**. Edis-
tysmielisyys oli heistä voittanut puolellensa
neljä, ja viisi olivat jaksaneet olla millään
tavalla taistelematta edistjTsvirtauksia vaa-
tum, ja sentähden he olivat pysyneet van-
lunlliaina.

Niinpä siis kokoontmvat Rautukiven
kaupungin suomalaisjoukon edistjramieli-
sen ryhmän esitaistelijat ja aikoivat alkaa
k(dcouksen. — Mutta kukaan ei tietänyt mi-
tenkä edistysmielinen kokaus on alettava,
koaka kukaan ei ollut koskaan ennen sattu-
nut sellaisessa kokouksessa olemaan.

Kami ehdotti:

— Aletaan rukouksella **(H herra, siunaa
meidän työmme!*' Sillä näin tärkeille teh-
tävälle, kuin meillä nyt edessämme on, ei
voi saada siunausta liiaksi, vaikka alä heti
alussa ja erikoisesti py3rtää.

Rami vastusti Kaimn ehdotusta väit-
täen :
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— Edutysmielistä yhteispyxintoi ei ole»

minim mielestäiu, sopiva alkaa rukouksel-

la, vaan laululla. Bfinä siis ehdotan, etti

tiuna kokous aletaan laulamalla sopiva

värssy, jota etsimään minä esitän valitta-

vaksi komitean.

Koskikallio kannatti Ramia.

Mutta Kami ei luopunut ehdotuksestan-

sa, vaan päätti itsepuolestansa alkaa ru-

kouksella, vaikka toiset eivät siihen yhtyi-

sikään.

Siitä seurasi, että Rami ja Koskikallio

nimittivät itsensä komiteaan, joka rupesi

muistelemaan alkuveisuuksi sopivaa värs-

syä.

Värssykomitea ei kuitenkaan päässyt

yksimielisyyteen. Rami ehdotti veisatta-

vaksi '*Koko maailma iloif mahtaa," koska
kokouksen työstä tulee olemaan iloa koko
mailmalle.

Mutta Koskikallio ei hyväksynyt koko
maailmaa, vaan esitti laulettavaksi „Arvon
mekin ansaitsemme,'* koska kokouksen työ

tulee olemaan arvokasta, ja se on heti alus-

sa ja laulamalla sanottava.

Seurauksena oU että kokous alettiin

niin, että Kami rukoili, Rami veisasi koko
maailmaa ja Koskikallio lauloi **Arvon me-
kin ansaitsemme."
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Sen perästi herätettiin kysymys: mitä
nyt on tehtävä?

Kami arveli, että olisi parasta valita pu-
heenjohtaja, Rami piti täriceämpänä kirju-
rin valitsemista, mutta Koskikallio sanoi
kuulleensa että kokouksissa on virkailija,
jota sanotaan sisävartijaksi; se siis olisi en-
nenkaikkia valittava.

Lopulta kysymys päättyi siten, että Ka-
mi valitsi itsensä puheenjohtajaksi, Rami
itsensä kirjuriksi ja Koskikallio itsensä si-

sävartijaksL

Niin alkoivat kalliin Suomen kansan
yhteispyrinnöt virallisesti Rautakiven kau-
pungissa, vieraalla maalla.

Pitemmässä puheessa, joka kesti lähes
viisi minuuttia, puheenjohtaja Kami teki
selkoa ihmisen edistymisen tarpeellisuu-
desta ja yhteispyrintöjen välttämättömyy-
destä edistysrientojen eteenpäin viejänä.
Puhe päättyi voimakkaaseen ponteen, että

yksimielisyyttä ei tarvitse pelätä, vaikka se
onkin outo sana Rautakiven kaupungin
suomalaisten korville.

Se sai kaikkien kokouksessa olijain yk-
simielisen kannatuksen.

Sitte, kun oli kedcusteltu, virallisesti

päätetty ja pöytäkirjaan merkitty että yh-
teispyrintöihin lyhdytään, ehdotti Kami
ensimäiseksi yhteispyrinnöksi seurakuntaa,
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koska uskonto on kaiken pol^a ja perustus.

Se fayyiksyttiin ja päätettiin.

— Mutta mikä seurakunta? kysyi sisä-

vartija KoskikaUio.
— Tietysti oikea suomalainen luterilai-

nen seurakunta, joka on synodan välityk-

sellä yhteydessä Suomen valtiokirkon kans-
sa, ehdotti Kami
— Sitä minä vastustan, sanoi Koskikai-

lio, koska minun mielestäni edistysmieli-

sen jumalansanan selittämiseen ja todelli-

sen ristillisen seurakunnan palvelemiseen
täytyy olla muillakin oikeus kuin tejolooki-

jaa Helsingin yliopistossa tuteeranneilla.

Mutta siihen ei suostu Suomen valtiokirkko.

Jos siis seurakunta perustetaan, perusta-
kaamme Suomen piispoista ja papeista pe-
rustamaton itsenäinen evankelisluterilai-

nen siirtokansan seurakunta.
— Minä kannatan Koskikalliota siihen

asti kuin Suomen valtiokirkon kontndU-
vallasta luopumiseen tulee. Ja koska meitä
itsenäisen seurakunnan kannattajia on
enemmistö, niin tämän kokouksen päätös
tulee olemaan meidän mielenmoie mukai-
nen, kannatti pöytäkirjuri Rami.
— Minä tahdon panna vastalauseen pöy-

täkirjaan tällaisen hajottavan erimielisyy-
den johdosta, vaati Kami.
— Ja minä panen ankaran vastalausee-



ui Kamin aiheetonta vastalausetta vattaan,
vaitaii Koskikallio.

Kun vastalauseet olivat pöytäkirjaan
merkityt, jatkoi Kami:
— Mutta mistään hajotusyrityksistä huo-

limatta kokouksen puheenjohtajana ja täs-

sä kokouksessa ylimmän vallan käyttäjänä
minä julistan synodan seurakunnan perus-
tetuksi, koska pastori Tohostyvi on luvan-
nut minulle kirkkoväärtin ja kassanhoita-
jan virat, jos seurakunta saadaan synty-
mään. Ja te saatte perustaa itsenäisen kirk-
kokunnan, jos luulette jumalalle itsenäisyy-
den kelpaavan.

Virallisuuden vuoksi pöytäkirjuri kir-
joitti:

Hautakiven kaupungin suomalaisten yh-
teispyrintöjen kokouksessa kuun ..p.
armon vuotena 18. . . . perustettiin yhdellä
äänellä kahta vastaan Suomen valtiokir-

kossa kiinni riippuvainen synodan seura-
kunta Kamin uppiniskaisuuden tähden. Ja
kahdella äänellä yhtä vastaan päätettiin pe-
rustaa itsenäinen evankelisluterilainen
seurakunta siirtokansamme sielujen autuu-
deksi tääUä vieraalla maalla.
— Mutta lähemmin määriteltynä, min-

kälaisen itsenäisen seurakunnan me veljen
kanssa perustamme? kysyi Rami Koskikal-
liolta.
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— Seurakunnan, jonka tunnusmerkkinä
ovat: riippumattomuus Suomen valtiokir-

kosta ja sulasta armosta autuaaksi tulemi-
nen, eikä töihin luottaminen. Siitä me kas-
vatamme Ameriikan suomalaisten suuren
kansalliskirkon, jossa kaikki hengellisesti

vaivaiset löytävät suomenkielisen autuuden
ja lunastuksen. Pitäköön Kami lesken ai-

noan lehmän ryöstättäjien uskossa riippu-
van seurakuntansa; siihen ei monta sielua
eksytetä täällä vapaassa maassa, jossa jo-
kaisella on oikeus tulla omalla uskollansa
autuaaksi. — Sellaisia, armon päälle ra-
kennettuja seurakuntia on toiskielisillä-

kin jos kuinka paljon, ja sellaisen sitä me-
kin nyt perustamme Kamin kiusallakin, pu-
hui pontevasti Koskikallio.

— Mutta minä olen kuullut, että näissä
armon päälle perustetuissa seurakunnissa
on kokonaan väärä käsitys pääsiäislam-
paasta ja Ristuksen kärsimysruunun
orjantappuroista. Ja sen lisäksi ne, pysy-
äksensä aina armossa käsin, kuuluvat naut-
tivan liian usein ehtoollista . . niin että vii-

niin ja armoleipiin menee paljon rahaa, ja
se nostaa seurakunnan jäsenmaksuja, vas-
tusti Rami.
— Nyt sinä, Rami, pakanallisesti pilk-

kaat pyhiä asioita, ja minä en halua olla si-

nun kanssasi mikään veli, koska sinuunkin
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on mennyt Kamin itsekkyys ja eriseurai-

suus, kivahti Koskikallio.

— Mutta minä en rupea itsenäisen ar-

mon päälle perustettavaan seurakun^ an,

en! Ja usko se! Minä haluan seurakun-
nan merimieslähetyksen tai vaikka metho-
distien malliin. Ja minulla on oikeus nou-
dattaa omantuntoni ääntä niinkuin jolla-

kulla toisiakin.

Ja antaaksensa omantuntonsa äänelle

painoa, pomMhti Rami seisomaan, iski nyr-
killä pöytään ja sanoi

:

— Saataaan siOtt!

— Saat olla itse saatanan silli ja kapa-
turska ja jäa^ yksinäsi seurakuntaasi,

niinkuin lehmän ryöstäjien uskossa oleva
Komikin, vastasi Koskikallio kiivaasti.

— Mutta siirtokansa tulee etsimään sie-

luillensa autuutta ja lohdutusta siinä edis-

tysmielisessä uskossa, joka minun mieleni
jälkeen perustetaan, väitti Rami ja kirjoitti

pöytäkirjaan:

Koska Rautakivon kaupungin suoma-
laisten yhteispjTiiitöjen perustavassa koko-
uksessa Koskikallio aikoi Rautakiven kau-
pungin suomalaiselle siirtokansalle perus-

taa väärän seurakunnan, niinkuin hengelli-

sesti sokeiden ja itsekkäiden ihmisten tapa-

na on, ja koska Kami jo oli ennemmin sa-

manlaisen yhteispyrinnöitä hajottavan pää-
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tökaen tehnyt, siirtokaniamme parasta kat-
sova kansalaisemme Antti Rami päätti pe-
rustaa kallista siirtokansaa varten oikean
edistysmielisen seurakunnan, etteivät kan-
salaiset joutuisi edellämainittujen itsek-
käitä pyyteitä ajavien koplakuntien kulje-
teltaviksi.

Kun seurakunnat pidettiin perustettui-
na, jatkoi puheenjohtaja kokousta sanoen:— Koska sentään ei ole tämän suurem-
paa hajaannusta syntynyt, älkäämme anta-
ko esilletulleen pikku erimielisyyden pilata
alkaneita yhteispyrintöjämme niillä aloiUa,
joilla kunkin omatunto suurempaa yksi-
mielisyyttä sallii. Koska nyt me, jotka jo
ojemme edistysrientoihin ja yhteispyrin-
noihin parenmiln perehtyneet, tunnemme
kansan tarpeet, niin me myöskin tiedäm-
me että edistymielinen väestö ei voi tyy-
tyä pelkkään seurakuntaelämään, vaan
myöskin maallinen olemuksemme vaatii
osansa, maallisia harrastuksia. Minä siis
ajattelen ja ehdotan, että on perustettava
maallinen seura maallisen ihmisemme si-

veellisesti viehättämistä varten.
— Kannatetaan, sanoivat Rami ja Kos-

kikallio.

— Sepä hyvä, että olemme tässä asiassa
näin jakamattomasU yksimielisiä, kiitteli
Kami ja ehdotti perustettavaksi raittiusseu-
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nm, kotka oli tunnettuja ne tuhot. Joita ku-
nini^B Alkohooli oli Hautakiven kaupungin
•uomalaisten keakuudeasa tehnyt Tämä
raittiusseura sitte voipi liittyä yhteiatolmiii-

taan synodalaisen seurakunnan kantaa.
— Jastool otti Keskikallio puheenvuo-

ron. Koska kysymys rupeaa kallistumaan
sinnepäin, että ehdotetusta raittiutteurasta

pitäisi tulla hengellisesti väärän kirkkokun-
nan maallisesti rallattava häntä, minä vas-
tustan koko raittiusseuraa ja sensijaan eh-
dotan perustettavaksi salaseuran, sillä se on
sopusoinnutta tämän maan edistysriento-

jen ja yhteispyrintöjen kanssa.
— Kannatetaan Koskikalliota ja vastus-

tetaan Kamin maallisesti rallattavaa synoo-
dan häntää, yhtyi Rami.
— Minä kiellän keskustelun, koska te

alatte vääristelemään maallisia asioita niin-
kuin hengellisiäkin Te tiedätte mmul-
la kokouksen puheenjohtajana olevan val-
lan julistaa ehdottamani seura perustetuk-
si, ja minä julistan. Se on perustettu I

— Mutta vapaassa maassa meillä on val-
ta panna vastaan ja perustaa salaseura
maallisten yhteispyrintöjemme pohjaksi*
niinkuin me molemmat kansaveli Ramin
kanssa tahdomme, puhui taaskin koskikal-
lio pontevasti.

— Niin on. Ja me perustamme edistys-
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mielisemmin seuran kuin Kamin, vastoin
Icokoulcsen suuren enenmiistön selvää mie-
lipidettä perustama raittiusseura on, kan-
natti Kami veljellisesti.

— Siispä perustamme kalevan rita-
rit, jotka ottavat tunnustähdiksensä Ja
maallisen palvomisensa esineiksi Kaleva-
laa kalvat Ja muut Väinön väen sotasonnus-
tukset, esitti Koskikallio.

— Rami tunsi ettei hänellä ollut mitään
muistuttamista Koskikallion esitystä vas-
taan, mutta häntä kirveli se kun Koskikallio
ehti asian esittämään. Että se ilkesikin en-
siksi esittää, vaikka hän tässä kokouksessa-
kin on selvästi alemmalla asteella, sisävar-
tijana vain ja hän, Rami, pöytäkirjurina.
Ja sentähden Rami hetken mietittyänsä sa-
noi:

— Jos kerran perustetaan ritariseura,
eikö olisi viisaampaa perustaa makkabea-
laisten maja? Makkabealaiset kuuluvat
olevan vanhempia ja kuulumpia ritareja
kuin kalevalaiset. Näin me välttäisiirme
hajottavaa erimielisyyttä ja moniseurai-
suutta. Eikö nun, veli Koskikallio?
— Ei, vastusti Koskikallio. Makkabea-

laiset ovat vierasta väkeä, emmekä me saa
Suomen heimoa sekoittaa vieraaseen ve-
reen ja vieraisiin vehkeisiin. Minä seison
jyrkästi kalevalan ritarien puolella ja ke-
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hoitan Ramia luopLmaan itsekkäästä ehdo-
tuksestansa. On härkämäistä vetää joka
asiassa eriköyttä.

— Sinä härkämäinen olet, oikea lauta-

päinen härkä, joka sekotat edistysriennot

ja hajotat yhteispyrinnöt, kiivaili Rami ja

ojenteli uhkaavana Koskikalliolle.

— Mutta puheenjohtaja otti ankaran
muodon ja huusi

:

— Tässä maassa ei saa yhteispyrinnöis-
sä tapella! Sen olen minä monta kertaa
kuullut toiskielisiltä.

— Mutta minä tahdon kalevalan ritarit

ja kalvat, huusi Koskikallio.

— Ja minä perustan makkabealaisten
majan, sillä Suomen kansa on makkabea-
laistenkin arvoinen, vastasi Rami ja kirjoit-

ti pöytäkirjaan:
— Koska synodan seurakuntaan kuulu-

va vanhoillisuudestansa kuuluisa Kami it-

sepintaisesti perusti kirkollensa maallisen
hännän, josta ei voi mitään edistysseuraa
tulla, ja koska kaikissa yhteispyrinnöissä
kukkona kiekua haluava Koskikallio tahtoi

hajotusinnossansa perustaa kalevalan rita-

rit, katsoi allekirjoittanut suomalaisen siir-

tokansan yhteispyrinnöiden parasta harras-
taessansa välttämättömäksi perustaa mak-
kabealaisten majan, ajamaan kansalaisten
edistysrientoja täällä vieraalla maalla. —
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Kamin ja Koskikallion itsekkyyttä kuvaa-
vana en voi olla mainitsematta että kaikki
päätökset tässä kokouksessa on tehty yhdel-
lä äänellä kahta vastaan, jota vastaan minä,
Antti Rami, panen jyrkän vastalauseeni.

Kun pöytäkirja kokonaisuudessaan luet-

tiin, Kami ja Koskikallio panivat ankaran
vastalauseensa pöytäkirjaa vastaan koko-
naisuudessaan. Mutta, koska edelliset tah-
toivat vastalauseen pöytäkirjaa vastaan,
katsoi Rami itsensä tulevan liian huomaa-
mattomasti pöytäkirjassa edustetuksi, ellei

hänkin merkitse vastalausettansa. Ja siksi

hän kirjotti vastalauseen myöskin omasta
puolestansa pöytäkirjaa vastaan kokonai-
suudessaan.

Niin tuli Rautakiven kaupungin suoma-
laisten yhteispyrintöjen perustavassa koko-
uksessa perustetuksi kuusi "yhteispyrintöä"
kalliin siirtokansamme sivistämiseksi ja
valistamiseksi täällä vieraalla maalla.

Viralliseksi ja historialliseksi asiakir-
jaksi edistysrientojen puolesta taistelleen

vanhemman sukupolven toimia tutkiville

sukupolville jäi pöytäkirja, jota vastaan ko-
konaisuudessaan olivat panneet vastalau-
seensa kaikki kokouksessa läsnäolleet edis-
tysmieliset kansalaiset.



Elevastiina, Kaisastiina ja Se-

rahviina.

Eevastiina katseli akkunasta ulos, säp-
sähti ja puhui:
— Oho! Kaisastiinako se on, joka tän-

ne lentää, kuin olisi tulinen taula hännäs-
sä? Mitähän varten se tulee? Ja mitähän
uutta tuo kielikello nyt taas tietää? On-
kohan se oJIut Serahviinalla kahvikuppia
kärkkymässä? Ja onkohan se Serahviinan
hyväkäs kieltänsä pieksäessänsä kertonut
jotakin minusta? Satuin siellä käydessä-
ni vahingossa sanomaan, että kyllä se Kai-
sastiinaltakin juoru luistaa, niin kuin se to-
tisesti tekeekin. Onkohan se Serahviina keh
dannut niin kelmi olla, että toisen ihmisen

i
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satunnaiset sanat heti seläntakana rallat-

taa? Että se kehtaakin!
Eiköhän olisi viisainta pistää ovi luk-

koon ja olla makaavinansa? Mutta pi-
täisi se sentään saada tietää miten se
Serahviina on leukojansa loukutellut.

Mitäpä hänestä! Olkoon! Ja tulkoon
Kaisastiina, en ole tietääksenikään Pa-
rasta lienee pistää pannu reijälle.

Kaisastiina pisti ensin päänsä ovesta si-

sälle ja imelästi sanoi

:

— Päivää, Evastiina kulta!
— No, kas Kaisastiina! Päivää! Sinä

se sentään olet oikea ystävä ja naapuri, kun
muistat käydä katsomassa. Minä tässä Jo
itsekseni ajattelin^ että eipäs kuulu Kaisas-
tiinakaan. Sillä rehellinen ihminen kaipaa
sellaisia rehellisiä ystäviä, jotka osaavat
kielensä hillitä eivätkä tungettele toisten
ihmicten asioihin, niinkuin tuo juorukellos-
tansa kuuluisa Serahviina. — Vaan oletkos
sinä käynyt Serahviinalla tänään?— En.
— Vai et. Et vain taida sanoa?
— Mitäpäs minä . . . mokomankin suun-

soittajan luona.

— aisastiina kyllä tietää etten minä
koskaan sano pahaa sanaa toisesta ihmi-
sestä, mutta ei siellä Serahviinalla mielel-
länsä käy, ken ei halua sen myrkkykielen



käänneltaväksi tuUa ... latuhan tänne li-
kemmäksi pöytää, koska tuo kahvikin sat-
tui reijäUe.

— Mitäpäs tässä turhia kahvittelemaan
• .

.
Eikä minulla olisi aikaakaan . . Tietää,

hän Eevastiina etten minä ole niitä ihmisiä,
jotka ilman asiaa käyvät talosta taloon päi-
väkaudet suutansa soittamassa. Läksin
vain pikimältäni pistäytymään ja kysäse-
maan. onko Eevastiina kuullut sen Junnu
Petteri Juntuksen Susannan elämästä?— No en kuolemaksenikaan Kyllä
kaiketi se Serahviina senkin olisi roUannut.
mutta tietäähän Kaisastiina etten minä ru-
pea juoruakkojen juttuja kuuntelemaan.
Yntti se sinustakin minulle suutansa soitta-
maan, mutta kyllä minä siUe sanoin . .

.

— Vai yritti vaikka vasta toissapäi-
vänä kävi lainaamassa sokeria. Kyllä minä
ohsm sille sokerit antanut, kun olisin tietä-
nyt ..

.

— Yritti se avosuu. Ja sitä minä sille
sanoin.... Kehtaatkin sinä Serahviina, sa-
noin, kantaa rollia niin siivosta ja sävyisäs-
tä ihmisestä kuin Kaisastiina on.— Juuri samat sanat olen minä sanonut
jokaiselle, joka on minun kuulteni yrittä-
nyt Eevastiinasta juoruja levittelemään. ja
sanon vastakin .... Mutta se Junnu Petteri
Juntuksen Susanna.
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— Niin, se Susanna!

— Osaako EevasUna arvata sen Susan-
naraukan heittääntyneen sellaiseksi, että
Junnu Petteri Juntuksen on täytynyt joka
yö itsensä hirttää?

— No sen minä sanon I Oli se nyt sen-
tään jumalan onni, että sinä Kaisastiina tu-
lit käymään ja kertomaan. Kuuleehan tuon-
kin asian kunnon ihmisen suusta.

— Sillä tavalla se Susannan surkeus on,
ja totta se on, koska Alasen Annastiina oli

sen joka yö omin silmin nähnyt, ollessansa
Juntuksessa varalta, muka todistajana, jos
Junnu Petteri Juntus sattuisi Susannan tap-
pamaan.

— Vai piti sen oikeen todistajan kanssa
tapahtua!

— Niin piti. Ja tällä tavalla se Annastii-
na sitä kertoi

:

*'Maatapanon aikana Susanna lönähti
sänkyyn, mutta Junnu Petteri Juntus heit-
täytyi lattialle, johon oli vähän vuoteenta-
paista tehty. Vaan kun Junnu Petteri Jun-
tus oli vähän aikaa lattialla ähkänyt ja
puhkanut ja itseänsä käännellyt, nousi hän
sänkyyn, ja silloin alkoi suhina ja supatus,
jonka minun korvani hyvin otti riidrVsi.
Kun sitte olivat aikansa supinariitaa \ lä-

neet. Junnu Petteri Juntus kivahti sängystä



ylös ja sanoi: Kyllä sinä Susanna minusta
pääset!

"Sitte Junnu Petteri Juntus teki tulen ja
kiroili niin hartaasti etten minä ole milloin-
kaan kuullut kenenkään koulunkäymättö-
män ihmisen niin hartaasti kiroilevan. Sit-
te hän pesi kätensä ja kasvonsa, harjasi
hampaansa ja kampasi tukkansa, muutti
päällensä puhtaat alusvaatteet ja päällys-
vaatteista pani parhaimmat ja veti piticä-
Värtiset huopasaappaat ja kalossit jalkoi-
lunsa. Sitte Junnu Petteri Juntus istui kei-
nutuoliin ja poltteli rauhallisesti piipullisen
tupakkaa. Polteltuansa hän nousi, venytte-
li ja haukotteli ja sitte pani päällensä tur-
kin, päähänsä karvalakin ja käsiinsä ruk-
kaset, otti naulasta pyykkinuoran ja sanoi
rauhalUsestl: Nyt sinä Susanna minusta
paaset! Minä menen hirteen.

"Johon Susanna sängystä vastasi: Koe-
tahan vaan Junnu Petteri ilkeyksissäsi
hirttaa itsesi sellaiselle paikalle että ihmiset
aamulla pelästyvät!

"SiUoin minä rupesin rajusti iUcemään
ja Susanna alkoi kuorsaamaan. Puoli tun-
tia minä kaöcerasti itkin Junnu Petteri Jun-
tuksen maallisen elämän kurjaa päättymis-
tä ja sitte -- Junnu Petteri Juntus tuli taka-
sm, riisui päällänsä ja kävi lattialle nuk-
kumaan.
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,*Ja juuri samalla tavalla se tapahtui jo-

ka ilta. Joka ilta Junnu Petteri Juntus ki-
roili samalla hartaudella, toimitti pukeutu-
misen yhtä huolellisesti ja perinpohjin,
poltti piipullisensa ja sanoi ulos lähtiessän-
sä samalla tavalla : "Nyt sinä Susanna mi-
nusta pääset! Minä menen hirteen**.

**Joka ilta Susanna vastasi samalla ta-

valla : *'Koetahan vaan Junnu Petteri ilke-

yksissäsi hirttää itsesi sellaiselle paikalle
että ihmiset aamulla pelästyvät.**

*'Joka ilta minä itkin yhtä katkerasti
Junnu Petteri Juntuksen maallisen elämän
lopun surkeutta, ja joka ilta Susanna alkoi
yhtä raskaasti kuorsaamaan Junnu Petterin
lähdettyä, ja joka ilta Junnu Petteri Juntus
palasi takasin samassa järjestyksessä.

**Muttr. viikon perästä minä suutuin itke-
miseen ja sanoin Susannalle suoraan

:

**Si ' »le mitään, että Junnu Petteri
Juntuv ä tappaa, jos minä täällä olen.
Ja sill .eella painoin minä Juntuksen
oven kiini. Mutta Junnu Petteri Juntus ei
kuulu vieläkään Susannaa tappaneen.**

— Mitähän tuo raukka sitte odottaa?
sanoi Eevastiina osaaottavalla hartaudella.

— Sitä ei tietänyt Annastiinakaan, mitä
se odottaa, mutta ei vain ole Susannaa tap-
panut eikä itseäänkään hirttänyt.

r
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— Mutta pitäAkin se ihmisellä paha
ojaa, niinkuin silläkin Susannalla! Junnu
Petteri Juntuksessa on hänelle miestä
enemmän kuin ansaitseisi. ja hän saisi ol-

»i-i
^'^^^^i^^en l^un on sellaisenkin saanut

Mika on Susanna itse, ihmisekseen? Aina
hän on päästä tai toisesta kipeä. Ja yhte-
nään lääkärin käsiteltävänä, aivan kuin oli-
si joku lääkeUeteellinen koe-eläm. Minä
päivänä lääkärillä ei oift työtä hänen ala-
puolensa korjailemisessa, siUoin paikataan
hänen hampaitansa. Minä päivänä hänen
hampaansa kestävät suussa lääkärin pite-
lemättä, sUloin hyppää hän lääkäriUä „si-
susvikojansa" valittamassa. Tuhansia se
kapme on tullut Junnu Petterille maksa-
maan, mutte sittekään ei Junnu Petteri-pa-
ralla ole asiaa illalla sänkyyn. Onko se sit-
te ihme ja kmnma, jos mies joka ilta itsen-
sa hiritää? Mutta tietäähän sen. että se-
han siitä seuraa kun avioliittoon mennään
alapää edeUä, niinkuin Susannakin meni.

— Niin meni. Ei siinä Susannan naimi-
sessa yläpään neuvoja kysytty. Mutta kyl-
lä minun pitää nyt lähteä, ettei kotona me-
nisi kaikki mullin maUin. Se meidän poi-
kakin laittaa niin usein.

— Jl tuo meidän tenava kun ei tee kuin
kerran ja korkeintaan pari vuorokaudessa;
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kaiketi se on tullut äitiinsä niin pitäviä la-
jia.

Mutta puhutaan nyt kerrankin suo-
riksi siitä Serahviina liyväkkäästä. Sitä
minä olen usein ajateLaf, jos me ker-
ran menisimme yhdessä ja haukkuisimme
sen yltä ja päältä, oikeen edessä. Ehkä se
sen perästä ci enää sinustakaan leukojan-
sa loukuttelisi.

— Kyllä 8c sen sietäisi ja paljon enem-
mänkin ansaJtseisi, mutta en minä rupea
sellaista hutaletta haukkumalla kieltäni pi-
laamaan.

Ja sano sinä sille Serahviinalle, jos se
sattuisi teille luunsa vetämään, että meiltä
on parasta pysyä poissa, jos ei ole parem-
paa asiaa kuin panetteleminen.

Kaisastiina nousi lähtöä varten ja kiit-
tea:

— Kiitoksia nyt, Eevastiina, kun ilmotit
minkälainen eläv^ Serahviina on. On se
sentään siunattu asia, että ihmisellä on edes
yksi tällainen kyläpaikka, jossa ei juoruta
eikä sanota toisista ihmisistä pahaa sanaa.
Hyvästi nyt ja kiitoksia nyt paljon! Tule
nyt —

Mutta silloin astui sisään Serahviina.
Kaisastiina putosi istumaan entiselle pai-

kallensa ja merkitseväsi Eevastiinalle hy-
mähti:



~ Mhyht
— MhyhI vastasi Eevastiina Ja heilautti

lanteitansa.

Mutta Serahviina huomasi heti aseman
sotaopillisen puolen ja sentähden hin teki
hyökkäyksen sanomalla

:

— Eevastiina on taitanut pitftä sovinto-
kestejä Kaisastiinalle, kun Eevastiina tuli

meillä käydessään niin kovin ilkiästi Kai<
sastiinasta puhuneeksi?

Kaisastiina kohahti ylös, heitti Eevastii-

naan pahaa ennustavan silmäyksen ja ky-
säsi Serahviinalta

:

— Onko Eevastiina soittanut suutansa
minusta? Sano suoraan, Serahviina, onko?
— Ja että sinä vielä kysyt, onko soitta-

nut? KeHaakaan vielä ei ole meilläkään
käynyt ettei olisi sinusta rollannut. Sellai-

nen se on, tämä uskottu Eevastiina.

— Että sinä ketale kehtaatkin tulla omia
juorujasi toisten niskaan työntämään! sai
Eevastiina rähähdetyksi.

Kaisastiina ojensihe Eevastiinaa kohti ja
alkoi varsinaisella riitaäänellä

:

— Vai sellainen käf.rraeensikiö sinä
oletkin! Edessä nuolet i takana puret
Hyi hitto, kuinka minä sellaisia ihmisiä in-
hoan! Kuuletko sinä Eevastiina?! Minä
inhoon siinua! Mokomakin vinosilmä!
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.. Senkin kureposki! ..Nojoniikal . Ke-
nokaulal — Hyit

— Etkö linft hipiä, kurva, nimitelleisial
minua sillA tavalla?! iikAtti Eevastiina, hy-
pAhdellen kuin lentoon yrittelevi hanhi.

Serahviina huomasi, että sota oli alka-
nut ja voipi jatkua ilman lisäyllytystä, ja
sentähden hän istui sivuun, kuunteli ja kat-
seli.

Kaisastiina lähestyi uhkaavana Eevas-
tiinaa ja tiukkasi:

— Olenko minä kurvo, olenko? Sano
sinä pahuukstn narttu vielä toisen kerran
minua kurvaksi! Ja sinä Serahviina ! Kuu-
le sinä päältä, kun se sanoo minua kurvak-
si toisen kerran Sanoppas nyt, jos us-
kallat! Etpäs uskalla! Ahä! Etpäs uskal-
la, etpäs, vaikka olet sosialistin ja tappelu-
pukarin akka I

— Niin minä olen sosialistin, mutta mir-
käs teet?

— Mutta koetahan vielä astun meida>
kynnyksen yli, niin minä käske: neidän
Mikkelin heittämään sinut ulos nurin nis-
koin.

-— Mokomakin nahkiainen ! Jos hän us-
kaltaisi kajota, kaskisin minä meidän Kus-
tu-Antun antamaan niin että tietäisi saa-
neensa sosialistin kädestä.



— Kuule sinä Serahviina päältä, miten-
kä se uhkailee ja hengen päälle käypi. Sii-
tä sen kuulee sosialistien aatteet ja ajatuk-
set, kuinka niillä on aina tappelu ja tappa-
minen mielessä. Ei se meidän Mikkeli suot-
ta sosialisteja vihaa.

— "Meidän Mikkeli" ! Mokomakin kitus
mieheksi. On muka ajavinansa kansallis-
aatetta, vaikka mies on kuin Riihimäen kir-
kon seinästä reväisty pirun raato, sellainen
sekasikiö, ettei itsekään tiedä kuuluuko hän
mihinkään kansallisuuteen.

— Sentähden se meidän Mikkeli onkin
ihminen, kun hän puolustaa kallista kan-
sallisaatetta. Mutta sosialistit eivät ole oi-
keita ihmisiä, koska heillä ei ole mitään
kansallisuutta, sen on meidän Mikkeli mon-
ta kertaa sanonut. Kaikki ihmiset kuuluvat
johonkin kansallisuuteen.

— Ja oikeiden ihmisten kansallisaate on
oikeata homehtunutta tuhatvuotista kan-
sallishölmöyttä, koska heillä on kansallis-
piimäiset aivot. Ja tietäähän sen että
piimällä ei pitkälle ajatella. Mutta intemat-
suuni on uusiaikaista aatetta. Sen on mei-
dän Kustu-Anttu sanonut, ja se on totuus!— Sitäkös varten se teidän Kustu-Anttu
siskokin sitte meni kiinalaisen kanssa nai-
misiin, että lapsista tulisi internatsuuneja?— Vaikka olisi sitäkin varten Sitä-
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kin varten on parempi kuin ei mitään var-
ten.

Ja että sinäkin tarhapöUön pelätys, kan-
salaishölmöläinen ja hölmöläiskansalainen
saisit jotain tietää, sanon minä sinulle mei-
dän Kustu-Antun sanoiUa, että sosiaUstit ei-
vät nai rahakukkarolta eikä kansallismai-
netta, vaan ne naivat ihmisiä.

-- Naikoot, naikoot minun puolestani I

Vaikka naisivat kaikki kiinalaiset. Ei suin-
kaan se sosialisteiUe mitään merkitse, jos
kiinalaiset ovat rotansyöjiä. Kyllä sosialis-
tien mielestä rotansyöjätkin ihmisistä käy-
vät ^

— Yhtä hyvin kuin herran pelossa petä-
jänkuoria pureskelevat suomalaisetkin.
— Yököttää minua kuitenkin sellainen

mtematsuuni ja rotansyöjien naiminen.
— Yököttele mitä yököttelet! Mutta

mmstelehan sitä oman leirinne lempilasta,
sitä kansallismaineen kuuluisan kohottajan
tytärtä, joka tekasi lapsen neekerille. Se
se vasta oli kansallisaatteen ja kunnian
kukkanen, se lapsi, joka oU mustempi kuin
Afnikan pakana. Ilmankos ihmiset sanoi-
vat: kaikkia se kansallisaatteesta sykkivä
kohtukin siittää ja kantaa.

Vaan eipä tietenkään se kansalliskun-
nian kohottajan tyttären tekonen oUut mi-

f
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tään intematsuunia; se oli vain kultaisen

kansallismaineen kohottamista. Ja kum-
mahan on, jos ei suomalaisuus suurene ja

hölmöläisten kansalliskunnia kirkastu, kun
suomalaiset tytöt neekerien huoriksi heit-

täytyvät Ja tiedetään sitä vielä muuta-
kin, jos niiksi tulee.

— Mitä muuta, mitä? Sano suusi puh-
taaksi, jos uskallat! Ja sinä Serahviina,
kuule sinä visusti päältä.

— Tiedetään se sekin ja tarkalleen, mi-
tenkä se sinunkin Mikkelisi kansallidcun-
niaansa kirkastaa. Ei se ole taitanut mon-
takaan kertaa kuvettasi lämmittää, vaan
joku toinen on useammin saanut sen kan-
sallistunnetta tunnustella.

— Entäs se sinun sosialistisi? Mitähän
siitä sinulle heruu, vaikka tuo olisi kuinka
uskollinen? Maatessaankin tuolla kuuluu
olevan pään alla kirja, jossa sanotaan:
^Nainen ei ole ystävyyteen mahdollinen.
Kissoja ovat naiset ja lintuja tai parhaim-
massa tapauksessa lehmiä?"

Sellaisia viisauksia se sinun uusaikainen
Kustu-Anttusi kuuluu yölläkin päähänsä
ajavan. Mutta "Sukupuolielämä taidenau-
tinnoksi" kuuluu joutavan jalkoihin pot-
kittavaksi, jos sinä sen vuoteelle viet, ikä-
vissäsi lukeaksesi jonkun lohduttavan rivin
sillä aikaa kuin toinen tulldi hullun miel;en
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tekemästä kirjasta, oletko sinä, Eevastii-
na, kissa, lintu tai lehmä.

Kyllä minä antaisin pitkät potkut vuo-
teeltani sellaiselle miehelle kuin Kustu-
Anttu.

Oikea mies, joka osaa antaa vaimollen-
sa oikean arvon ja kunnian, ymmärtää, jos
ei muun tähden niin vaimonsa mieliksi lu-
kea »Taidenautintoa,** jos kerran vuoteella
lukemista harrastaa. Tiedän minäkin sen-
verran uusista aatteista, vaikka en olekaan
sosialisti.

— Niin sinä puhut kuin

Serahviinakin ajatteli nyt jo olevan ajan
sekaantua sanasotaan, jos mieli ollenkaan
saada sydäntänsä kevennetyksi, ja sentäh-
den hän sanoi

:

— Tuo sosialismi ja aatteella ajaminen
se on sentään katalinta mitä ajatella saat-
taa. Mikähän se lienee tämän Eevastiinan-
kin villinnyt, vaikka tämä oli niin kiihkeä
pelastusarmeijan rumpun silloin kuin Kus-
ta-Anttu tämän nai.

Siihen Eevastiina polki jalkaa ja ki-
vahti:

— Kitas kiini aatteista! Mokomakin
pappien liperien ja liepeiden nuolija, jär-
jen kieltäjä ja urakalla uskoja, alkaa tässä
vielä aatteista leukojansa levittelemään. En
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minä anna Kustu-Antullekaan periksi, mut-
ta en teillekään!

Serahviina oli kuitenkin siksi kehittynyt
ihminen ettei hän pitänyt kitaansa kiini,

vaan jatkoi:

— Mitä ne sosialismi ja aate sitte muu-
ta ovat kuin uskoa? Uskoa sitä kuuluu pi-

tävän sosialistipuolueessakin puolueen pe-
liaatteihin ja menettelytapatemppuihin,
vaikka järki jossain asiassa kuinka vasta-

kynttä vetäisi.

Olen minä sen monelta kuullut, että nä-
mä meidän sosialistit ovat periaatteissansa

anarkisteja, käytännössä kapitalisteja ja
vain uskoltansa sosialisteja.

Että ei sinun Eevastiina kannata ruveta
järjellä pöyhkeilemään, et sinä kuitenkaan
saa sille tunnustusta oikeiden ihmisten jou-
kossa. Usko se on joka ohjaa niin pelas-

tusarmeijassa kuin sosialistipuolueessakin,

vaikka sitä suutansa revitään.

Biinä vain en tule sosialistien sakkiin, ei-

kä siellä nähdä meidän Mattiakaan niin

kauan kuin tämä pää pystyssä pysyy.
Mutta Eevastiinalle taitaa kyllä olla so-

sialistien uskossa hyvinkin mieleisiä pykä-
liä, niinkuin esimerkiksi se vapaarakkaus
ja toisen oman anastaminen.
— Ja se ihana yhdenvertaisuus ja tasa-

arvoisuus, joka tekee entisistä hutsuistakin
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yhtäarvoisia kunniallisten ihmisten kanssa,
sekin se voipi merkitä sellaiselle kuin Ee-
vastiinalle hyvin paljon, pisti Kaisastiina.

Se jo täytti Eevastiinan kärsivällisyyden

mitan, pani avaamaan oven ja huutamaan

:

— Ulos molemmat pitkäkielet! Minua ja
meidän Kustu-Anttua ei tässä huoneessa
herjata

!

Mutta Kaisastiina asetti kätensä lanteil-

lensa, heitteli taustaansa ja räkätti:

— Kuka tässä herjaa ja ketä tässä her-

jataan? Häh?
Ja Serahviina uhitteli:

— Odotappas vaan Eevastiina! Olen
minä sinusta suuni kiini pitänyt, mutta kyl-

lä se tästälähtien aukiaa. Vai tällä tavalla

sinä kunniallisia ihmisiä kohtelet.

Mutta parasta tuo lieneekin kun kunni-
alliset ihmiset aikanansa poistuvat tällai-

sesta pesästä, sillä siitä voipi joutua hyvin-
kin huonoihin huutoihin, jos mokomain
kanssa kanssakäymistä jatkaa.
— Tukitko sinä jo suusi, senkin sam-

makko, vai? sähähti Eevastiina ja heilutti

uhkaavasti kahvipannua kädessänsä.
— Vai alotat sinä syötävä tappelun kun-

niallisten ihmisten kanssa 1 kirkui Kaisastii-

na ja karkasi Eevastiinan tukkaan kiini.

Eevastiina yritti paeta, mutta Kaisastii-

na kiskoi häntä tukasta ja huusi

:

I

I

'«



104

— Tule rakas Serahviina auttamaan, et-

tei se saa tappaa minua I

Serahviina hyökkäsi sekaan huutaen ja
voivotellen.

Kiskottiin tukasta ja kiroiltiin ja koe-
tettiin upottaa kynsiänsä mahdollisimman
syvälle toisen kasvolihoihin ja huudettiin
kilvalla.

Sitä meteliä olisi varmasti kestänyt niin
kauan, kunnes se olisi päättynyt suureen so-
vintokahvien juontiin ja joidenkin toisten
paijaukseen ellei Kustu-Anttu olisi sattu-
nut sisään astumaan.

Mutta kustu-Anttu astui sisään, polki
jalkaa ja hihkasi:
— Ulos!

Ja se auttoi jo ensikerralla, sillä Kustu-
Anttu oli yksi niitä harvoja miehiä, jotka
vielä voivat esiintyä naisten päänä.

Kaisastiina ja Serahviina hellittivät ot-
teensa ja syöksähtivät ulos.

Mutta Eevastiina juoksi heidän jälkeen-
sä rapulle ja itkunsa seasta huusi

:

— Kaisastiina ja Serahviina! Tulkaa
huomenna meiJe että saadaan rauhassa
riidellä, kun Kustu-Anttukaan ei tule ko-
tia!

G=ö

f
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c.

Yhdenvertaisuus.
1

n
«

He päättivät kerta kaikkiaan rakentaa
*'malliavioliiton*\ joka tietysti tulee ole-

maan onnellinen avioliitto myöskin.
He eivät uskoneet mihinkään hetken

hehkahtaviin tunteisiin eikä taloudellisen

aseman ja sukupuolivietin vaikutukseen
miehen ja naisen yhdyselämässä.

Heidän avioliitossaan on määrääjänä
ensiksi järki, toiseksi järki ja kolmanneksi
järki.

Tunteista vapaalla ja viettien yläpuolel-
la olevalla yhdyselämällään he tahtovat
viittoa tien kaikille, jotka tahtovat riidois-

ta, häväistysjutuista ja taloudeltisista huo-
lista vapaan avioliiton rakentaa.

He tulevat näyttämään maailmalle, että
miehen ja naisen yhdenvertaisuus ei ole mi-

•
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kään tulevaisuuden unelma. Jonka vasta so-
sialistinen yhteiskunta toteuttaa, vaan että
sen voipi panna käytäntöön milloin ja mis-
sä hyvänsä, jos vain asianomaiset ovat kyl-
liksi järkeviä.

He tekivät kiijallisen sopimuksen, jossa
pääpykälänä sanottiin:

— Tämä avioliitto perustuu ainoastaan
järjeUe.

Sen lisäksi sopimuksessa luvattiin mo-
lemminpuolista uskollisuutta ja elämän
puhtautta sekä tasa-arvoisesti huolehtia
yhteisestä toimeentulosta. Kummankin pi-
tää ottaa suorittaakseen yhtä paljon vel-
vollisuuksia ja saada täsmälleen yhtäsuu-
ret oikeudet Sitäpaitsi erittäin sovittiin,
että lapsia ei tehdä ensimäisenä viitenä
vuotena.

Miehellä oli rahaa tuhannen, naisella
kahdeksansataa.

Nainen vaati miehen rahoista kaksisa-
taa hävitettäväksi ulkopuolella perhe-elä-
män; ettei kumpikaan pääse sanomaan
tuoneensa yhteiseen pesään enempi kuin
toinenkaan. Tasapuolisuus täytyy olla heti
alussa.

Sovittiin, että raha lahjotetaan rahaston
perustamiseksi avioliittovalistuksen levittä-
mistä varten.

Julkisesti he ilmoittivat, että he tulevat

t

i
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sääimöllisesti käymftftn työssä vuorotellen,

viikottain tai kuukausittain. Kun joku huo-
mautti, että sellainen elämä vaatii aivan
erilaisia edellytyksiä, miesten kotitalous-

kouluissa käyntiä y. m., hymähtivät he hal-

veksien :

— Vuosisatain ennakkoluuloja, ei

muuta.
He perustivat kodin, jossa oli kaikkia

tarpeeksi, mutta ei mitään liikaa.

Heillä oli yksi makuuhuone, mutta kak-
si sänkyä — ei rinnakkain vaan peräkkäin.
Ankara sääntö oli, että kumpikaan ei saa
toisen sänkyyn tulla. Hyvää yötä sanoivat
he kumpikin pistämällä päänsä ulos sän-
gynpään rautojen välistä.

Sillä tavalla elettiin ensimäinen kuu-
kausi. Mutta sitte eräänä aamuna oli kum-
pikin sänky tyhjä, makuuvaatteet lattialla

ja aviopari vieretyksin. Ensin oli toinen
omia aikojaan lattialle tullut ja heti oli toi-

nen seurannut perästä. Ja niin sitte rupesi
olemaan hyvin usein.

Mies oli ammatiltaan muurari ja nainen
ompelija.

Sovittiin ensin, että ensimäisen kolmen
kuukauden aikana on naisen työvuoro.
Mutta sitte alkoi mies puhua, että ehkä pi-

dettäisiin ne kuukaudet vapaata ja elettäi-

siin yhteisellä kassalla. Vaimo suostui ole-
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maan Jouten, mutta elettävä oU hänen kaa-
Mllaan. kun kerran hänen vuorouMi on toi-
meentulosta huolehtia.

Elettifai.

Tuli miehen työvuoro. Muurarin työtä
ei «illrn ollut aaatavissa, täytyi olla jou-
ten. Vaimo tahtoi mennä työhön, mutta
•uhen ei mies voinut mitenkään suostua,
kun kerran oli hänen vuoronsa toimeentu-
losta huolehtia.

Elettiin miehen kassalla.

Työvuoronsa tultua huomasi vaimo it-
sensä työhön kykenemättömäksi. Bfies ha-
lusi mennä työhön, mutta siihen suostumi-
nen vaimon puolelta ei voinut tulla kysy-
mykseenkään, sillä olihan Uenausvuoro hä-
nen.

Elettiin vaimon kassalla.
Seuraavia miehen työvuorona louk-

kaantui hänen kätensä ja sitä paranneUes-
sa kulm koko työvuoro ja viimeinen jään-
nös kassasta.

Yhdentoiste kuukauden yhdyselämän
perästä tuli heille lapsi. Se oli mitä paras-
**

'fi'? r '***^y^ P"^** J« yöt perään, ja
näytti jaksavan rääkyä vaikka läpi vuodet

Lapsen tuloa pitivät he molemmat on-
nettop^-utena. Olihan se vastoin «järki-
sopin. \,**

^

Kuukausi jälkeen synnytyksen alkoi
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vaimon työvuoro. Miehen ammatifaa oli

silloin **kiire aika** ja mies olisi halunnut
mennä työhön, mutta se olisi alentanut vai-
mon arvoa miehen kanssa tasa-arvoisena
naisena. Ja siksi hän ei voinuf *tä sallia.

Vaimo Ifthti työhön, mies jäi kotiaska-
reilla

Illalla vaimo palasi työstä, mukanaan
joukko ystävättäriä, jotka tulivat pieno-
kaista katsomaan.

Lapsi oli ollut koko päivän kipeä. Sitä
puhtaana pitäessä oli mies käyttänyt ensin
kaikki lapsen rievut, sitte lakanat, pöytä- ja
pyyheliinat ja viimein ikkunaverhot.

Bfiehen oli ollut määrä päivän kuluessa
pestä pyykkiä, mutta lapsen hoidolta ei ol-
lut ehtinyt Koko perheen pyykkivaatteet
oli hän asettanut pöydälle, odottamaan pe-
sua.

Vaimon mukana tulleet naiset pysähtyi-
vät ovelle, katselivat vähän aikaa ympäri
huonetta ja keskenänsä tirskuen pujahtivat
ulos.

Vaimo antoi miehelle ankarat nuhteet,
sanoen

:

— Tällainen kotitaloushoito on vastoin
"järkisopimusta". En suinkaan minä ole
sitä varten ottanut elantohuolia tasaisesti
jakaakseni, että sinä laiskottelet ja teet tyh-
myyksiä kotona ollessasi. Sitäpaitsi lasta
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ei ole pesty eiki ruokaa laitettu.

Vaimo Uiki valmiataa iUalUtta, sai si-
tä, söi Ja lihti puistoon musiikkia kuule-
maan.

Seuraavana aamuna vaimo uhkasi:— Ellei ruoka ole valmista illalla tyAsti
palattuani, menen minä ravintolaan illalli-
selle.

Iltapäivällä mies pesi lasta latUaharjal-
la Ja pyykkilipeällä. Useasta paikasta lap-
si tuli veresUhalle. Pesun perästä sitä ei
saanut millään rauhottumaan, vaan se par-
kui tavalUsta enemmän. Mies sitoi sen
päähän tutin ja maitopullon, mutta kun se
ei sittekään rauhottunut, pisti hän lapsen
piirongin laatikkoon, saadaksensa sen par-
kumiselta rauhassa ruokaa laittaa.

Va<mo palasi työstä. Illallinen ei vielä
ollut aivan valmis. Ja lapsi saatiin vasta
lääkärin avulla virkoamaan, se kun oli ol-
lut tukehtumaisillaan piirongin laatikossa.

Vaimo ei puhunut mitään, puhkui vain
ja heitteli mitä eteen sattui.

Mies pyysi päästä työhön ja lupasi pitää
työvuoron aina iteellään, jos vain pääsee
vapaaksi kotiaskareista. Mutta vaimo ei
tahtonut kuuUa siitä puhuttavankaan, nau-
roi vain ivallisesti seUaiseUe raukkamai-
suudelle, joka tahtoi niin pian "järMLopi-
muksia" rikkomaan ruveta — käski mie-

*s»

4-
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hen tuomaan hinen vaatteenia, pukeutui

Ja Uhtt teatteriin.

Seuraavana iltana oli ruoka Jo pöydälli

kun vainio palasi työttA.

Vainio kAvi työmAAn, mies hytsytteli

lasta.

YhtAkkiA kuului lAJAhdys. Lapd par-
kasi ja mieti kiljahti sAikAhdyksestA. Vai-
mo oli saanut soppavadista kauhaan lap-

sen rievun. — Se oli pudonnut pataan nuo-
ralta. Jossa se oli ollut kuivamassa. — SillA

oli vaimo heittAnyt miestA vasten kasvoja.

Mies jrritti Jotain sanomaan, mutta vai-

mo tinskasi

:

— Suus kiinni senkin lunttu, taikka saat
niin ettA muistat minulle riepusoppaa syöt-

tAneesil

Vaimo lAhti ravintolaan illalliselle Ja
palasi vasta JAikeen puolen yön Juovuksissa

Ja rAhisten kotia.

SiitA lAhtien meni hAn Joka ilta ravin-
tolaan ja palasi sieltä myöhAllA. Usein oli

liantA kotiin saattamassa joku mies. Sen
kanssa istui han tunnin Ja pari rapulla ja
puheli siksi kovalla AAnellA, ettA aisallA las-

ta hoitelevan miehen piti sen hyvin kuulla.
TilistAan toi vaimo kotia pienemmän

osan, ja joka viikko ei joutanut penniä-
kaAn.

Kerran mies pyysi vaimoa jäämään ko-
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tiin illaksi, että hän, mies, pääsee vaaliko-

koukseen. Mutta vaimo selitti varmalla

äänellä, että hänelle, miehelle, kuuluu koti-

askereista, huolehtiminen eikä kylän juok-

su ja lähti itse ulos.

Tuli miehen työvuoro.

Mies söi useimmiten ravintolassa, tuli

myöhään ja juovuksissa kotia, antoi jon-

kun naisen saattaa itseään, istui sen kanssa

rapulla ja puheli siksi kovalla äänellä ,että

sisällä lasta hoitelevan vaimon piti sen hy-

vin kuulla. Tilidtään ei hän juuri nimeksi-

kään kotia tuonut.

Eräänä iltana kun mies palasi työstä, oli

vaimo pukeutuneena ja sanoi

:

— Minun täytyy tänä iltana mennä pa-

kanalähetyksen ompeluseuraan, ole kotona.

Vaimo livahti ulos ennenkuin mies ehti

selittämään, että "hänelle, vaimolle, kuuluu
kotiaskareet eikä kylänjuoksu.**

Mies ei ollut tietääkseenkään — pukeu-

tui ja lähti ulos.

Kun aviopuolisot palasivat myöhään
yöllä kotia, oli lapsi tainnuksissa lattialla.

Se oli pudonnut vaunuista ja taittanut nis-

kansa. Vuorokauden kuluttua se kuoli.

Hautajaispäivän illalla oli kiunpikin

aviopuoliso omassa ravintolassaan. Yksiin

aikoihin saapui kumpikin oman saattajan-

sa kanssa kodin rappusille.
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Mies rupesi syyttämään vaimoa epäre-
hellisyydestä, uskottomuudesta ja **järki-

sopimuksen** rikkomisesta.

Vaimo syytti miestä lapsen kuolemasta
ja uhkasi ruveta julkisesti syyttämään lap-
sen murhasta, ellei hän, mies, älyä pitää
suutansa kiinni.

Siitä syntyi karvassanainen riita ja vii-

mein käsikähmä aviopuolisoiden kesken.
Miestä saattamaan tullut nainen tuli vä-

liin, riippui miehen käsipuolessa hokien:— Tule pois! Mitä tuon lutkan kanssa
rupeat tappelemaan.

Vaimoa saattamaan tullut mies koetti
vetää vaimoa pois, pyytäen:
— Lähdetään pois! Älä rupea tuon ih-

mispedon kanssa itseäsi häpäsemään.
Viimein hellittivät aviopuolisot toisis-

taan. Mies ja vaimo lähtivät erihaaroille,
kumpikin oman saattajansa käsikynkässä.

Kasvot verissä ja vaatteet repaleina sär-
kyi "järjellisen sopimuksen malliavio-
liitto."

'-'^
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Kokouksia.

I.

Vuotena 1893, eräänä tammikuun pauk-
kuvan pakkasen päivänä kokoontui F:n
kaupungin suomalaiset perustamaan työ-

väenseuraa.

Kokous alkoi sillä, että ainoastaan yksi

tunti istuttiin hyvin hiljaa ja vakavana ja

katseltiin ilmestyykö mitään.
Sen perästä alkoi yksi ja toinen panna

tupakaksi ja itsekseen hyrähdellä.

Sitte taas istuttiin ja odotettiin löytyykö
niin perinpohjin rohkeata tai oikeastaan
turmeltunutta suomalaista, joka uskaltaa
ja osaa ison ihmisjoukon edessä esiintyä ja

ehtii sanankaan sanomaan niin vähässä
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ajassa kuin yksi talvinen sunnuntai-iltapäi-
väon.

Löytyi kun löytyikin. Eteen astui ja ai-
van keskeytymättä, vaikka hiukan väräjä-
vällä äänellä sanoi

:

— Lauletaan

!

Laulettiin

:

"Oi meno murheen laaksossa
kuink' olet outo, kamala:
vähäinen, lyhyt hetki vaan
ja sekin täynnä huoliaan!'*

Ja sitten eteenastunut sanoi

:

— Valitkaa puheenjohtaja.
Ehdotettiin puheenjohtajaksi edesastu-

nutta.

Mutta edesastunut sanoi

:

—
-
Eihän minusta .... Mitäs te, hyvät

veljet, turhia .... Ja edesastunut alkoi pyi^
kiä ovelle päin.

Mutta lähellä olevat kävivät edesastu-
neeseen kiinni, työnsivät hänet entiseUe
paikalleen ja sanoivat:

-- Sinä olet paras puheenjohtajaksi, py-
sy vain paikallasi

Ainoastaan neljännestunnin vaiti oltu-
ansa edesastunut ylenmäärin liikutettuna
sanoi

:

— Rakkaat veljet ja kunnialliset työ-
miehet! Minä kiitän teitä suuresti tästä
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odottamattomasta kunnianosotuksesta mi-

nua halpaa, oppimatonta ihmistä kohtaan.

Mutta minä en ole kouluja käynyt eikä mi-

nun vanhempanikaan ole kouluja käyneet

Ja sentähder minä en ole osannut va-

rustautua tähän tärkeään tehtävään. Minä
en voi nyt pitää tarpeellista alkajaispuhet-

ta, ja sentähden minä nöyrimmästi pyy-

dän, että veljet antavat anteeksi minun
heikkouteni ja siirtävät varsinaisen koko-

uksen ensisunnuntaihin, että minä saisin

aikaa valmistaa sanoiksi veljellisen terveh-

dyksen, jonka minä tunnen olevan sydä-

messäni.
— Siirretään kuului useita ääniä ia vie-

lä useammilta pääsi helpotuksen huokaus,

kun viimeinkin virallinen jäniiitys oli lop-

punut. Kaikkien mieliala oli korkealle ko-

honnut heti kun ilmotettiin kokous loppu-

neeksi.

II.

Kokoonnuttiin määrätyllä ajalla.

Puheenjohtaja laulatti, joi sitte muuta-
mia lasillisia vettä, ryähti pari kertaa ja

alkoi

:
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— Rakkat veljet ja kunnialliset työmie-
het! Jo paratiisin päivistä asti on meille
annettu käsky: Tee työtä! Työn evanke-
liumi on yhtä vanhaa kuin rauhan evan-
keliumikin. Ajan alussa oli työ miehen
kunnia. Aatami kuokki maata paratiisissa,
Eeva kehräsi ja Kaini ja Aapeli tekivät pie-
nempiä askareita. Vanhat patriarkat oli-

vat paimenia ja kulkivat ahkerasti kar-
jansa perässä ja pitivät sen kunniana. Mut-
ta sen perästä on ihmiskuntaan tullut pa-
hanhengen oppeja, jotka yllyttivät ylpey-
teen, vallanhimoon ja lähimmäisen sor-
toon. Nyt ei enää anneta työmiehelle kun-
niata, vaan sorretaan häntä moninaisella
tavalla — vaikka työ on kaiken elämän eh-
to, ja sen vuoksi työn ja pääoman tulisi olla
liitossa keskenänsä. Sen tähden me, rak-
kaat veljet, olemme tulleet kokoon yksimie-
lisessä rakkaudessa keskustelemaan työ-
väenkysymyksestä ja työväen seuran pe-
rustamisesta. Olkaa tervetulleita tähän
tärkiään tehtävään ! Jokainen veli saa-
pi nyt pyytää puheenvuoroja.

No veljet, pyytäkää puheenvuoroja

!

— Hyvät veljet ja kunnialliset työmie-
het, pyytäkää puheenvuoroja!
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— Puheenjohtaja!
— Veli Visainen puhuu!
— Tuota niin että minä pyy-

täisin kysyä, oliko esivanhemmillamme
Aatamilla ja Eevalla työväenseuraa?
— Sen vallan nojalla, joka minulle pu-

heenjohtajana on annettu, vastaan minä ve-

li Visaisen kysymykseen näin: Minä luu-

len, että Aatamilla ja Eevalla ei ollut var-

sinaista seuraa, mutta kuitenkin he keskus-
telivat työasioista. Ja näissä kokouksissa
oli heillä jumala esimiehenä.
— Puheenjohtaja

!

— Veli Vanhanen puhuu

!

Minä haluaisin saada tietää, millä kan-
nalla patriarkat olivat työväenseuroihin?
— Tietysti patriarkat harrastivat työ-

väenasiaa, koska he päiväkaudet juostes-

saan lehmiensä ja lampaitensa perässä, hy-

vin tunsivat työmiehen vaivat.

— Puheenjohtaja!
— Veli Epäilys puhuu

!

— Minun omatuntoni käskee minun ky-

symään, tuleeko tässä seurassa olemaan ju-

mala mukana?
— Veli Epäilykselle vastaan minä, että

jumala on aina työmiesten puolella. Sel-

viäähän se sanoista : **Tulkaat minun tykö-

ni kaikki, jotka työtä teette ja olette ras-

kautetut.**
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— Siinä tapauksessa minun omatunto-
ni käskee minun kannattan^aan työväen-
seuran perustamista.
— Kannatetaan!
Puheenjohtaja julisti työväenseuran pe-

rustetuksi F:n kaupunkiin ja kehotti kaik-

kia veljiä ja kunniallisia työmiehiä alka-

maan ankaran taistelun työn ja pääoman
yhteisten etujen sovittamiseksi.

Lopuksi laulettiin

:

**Kas kuink* on kaunis sovinto

rakkaissa veljeksissä,

yksimielisyys ja suosio

kaikissa käytöksissä;

se on kuin voide kallihin,

jok* alas päästä Aaronin
liepeille vaatteen vuotaa.**

III.

Ankarat ja syvästi aatteelliset olivat toi-

met, joihin F:n kaupungin työväenseura
oli ryhtynyt lähestyviä syysvaaleja varten.

Jo keväällä oli seura valinnut 12-henkisen
vaalitaistelukomitean, jonka tehtävänä oli
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ennen vaaleja keinolla tai toiaella kiinnyt-
tii työyienteuran puolelle Asarias Vaata-
maa ja Kössi Jukari, jotka oUvat ainoat
kuuluisimmat työvienseuran vastustajat
paikkakunnalla. Sen lisiksi oli seura ti-
lannut **valaisevaa** agitatsionikiijallisuut-
ta seitsemillikynmienelliviidelli sentilli
ja luovuttanut seuran kassasta kaksi ja
puoli dollaria siti varten etti kutsutaan jos-
takin keskimaasta agitaattori Riyhisuu pi-
timiin vaalipuheita. Tisti agitaattori Riiy.
Msuusta oikeastaan olikin nyt kysymys.

Vaalit lihenivit ja agitaattori Riyhisuun
piti saapua paikkakunnalle aivan niini pii-
^i. Mutta juuri samoihin aikoihin kuin
alettiin puhua agitaattori Riyhisuun paik-
kakunnalle saapumisesta, alkoi paikkakun-
naUa leviti agitaattori Riyhisuusta hyvin
siveetön juttu. Ensm siti puhuttiin kuis-
kailemalla ja ainoastaan luotettujen kes-
ken, mutta nyt siti puhuttiin jo yleisesti ja
julkisesti, etti agitaattori Riyhisuu on pe-
settänyt muutaman vaatekappaleensa, ja
miki pahinta, melkein siveettömimman
vaatekappaleen miti ajatella saattaa— pai-
tansa— eriilli tytöllä.

Miki siveellisen rappiotilan tunnus-
merkki! Pesettiä paitansa tyttöihmisellä,
vaikka sellainen tehtivi, jos sen siveellises-
ti suorituttaa, ilmeisesti kuuluu vanhan-



puoleiselle ja siveellisesti vakaantuneelle
naisihmiselle, ainakin sellaisessa tapauk-
sessa kun on kysymys yleisön palvelukses-
sa olevan henkilön paidasta.

Niin puhuttiin. Ja sent&hden F:n työ-
väenseuran vanhimmat päättivät kutsua
seuran yleisen kokouksen pohtimaan: tok-
ko onkaan vaalikiihoitukselle edullistc että
agitaattori Räyhäsuun annetaan tulla paik-
kakunnalle, koska kerran hänen siveelli-
syytensä on arveluttava?

Työväenseura kokoontui.
Perinpohjaisesti asiaa alustaa pyvsi suu-

tari Matalajalka, ja kun hänen pyyntöönsä
suostuttiin, alkoi haa ottamaan tärkeän nä-
köistä ja ankarasti siveellistä suuttumusta
osottavaa muotoa. Hän katseli kauan ai-
kaa alta kulmien, otsa rypyssä, ja tultuansa
vakuutetuksi, että kaikki läsnäolijat käsit-
tävät hänen syvän siveellisen suuttumuk-
sensa, alkoi hän kuvata sitä siveetöntä li-

kaisuuden, saastaisuuden, henkisen ja ruu-
miillisen alennustilan rapakkoa, jossa agi-
taattori Räyhäsuu on rypenyt. Tästä rype-
misestä on ilettävimpana ja kumoamatto-
mimpana todistuksena agitaattori Räyhä-
suun paidanpesujuttu.

Kun asia oli perinpohjaisesti ja sydä-
melle käyvästi alustettu, valittiin puheen-
johtaja, joksi tuli suutari Matalajalka.
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Riitili Rydling pyyti ja sai entimAiien
puheenvuoron. Rydling puhui

:

— Olkaamme JArkevifl. SyvälHiimmän
filosofian mukaan tämä paidanpesujuttu ei

todista siveettömyydestä yhtään mitään.
Jos me käytämme tässä tieteellistä tutki-

mustapaa, täytyy meillä ensin olla hypotee-
si Ja sitten meidän täytyy valita joku
metoodi, jonka avulla me syiitemaattisesti

analyseeraamme kysymystä, tullaksemme
loogilliseen päätökseen. Tieteen mukaan
tämän kysymyksen hypoteesi on agitaattori

Räyhäsuun paita .... Huomatkaa! Ei
jaotettu esine, vaan itsenäinen kokonaisuus
avaruuden kappaleiden joukossa, paita. Ja
juuri siitä, että kysymyksessä oleva avaruu-
den kappale on yhtenäinen itsenäisysrs,

riippuu tämän asian juoksu, niin hyvin psy-
koloogisessa kuin anatoomisessakin suh-
teessa. Sillä minä lasken teidän järkenne
eteen tämän kysymyksen: Pitäisittekö te

siveellisesti alentavana sitä, jos agitaatto-

ri Räyhäsuu olisi antanut jonkun tyttöihmi-
sen pestä ainoastaan paitansa kauluksen?
Varmasti ettei Te siis pidätte paidan hel-
man pesettämisen tytöllä siveettömänä.
Mutta minä olen jo tieteellisesti osottanut,
että paita on yksi kokonaisuus avaruuden
kappaleiden joukossa. Jos nyt agitaattori

Räyhäsuu on kerran saanut selkiset vai-
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kuttimet että hftnen tuli peMttää paitanfa
tytöllft, kuinka hänen oliii tullut menetel-
lä noudattaakseen yleisiä siveysvaatimuk-
sia? Totellaksensa vaikuttimia, mutta sa-

malla pesettääksensä paitansa siveellisellä

tavalla, hänen olisi pitänyt leikata paitansa
vähintäin kahdeksi ja viedä yläpuoli tytöl-

le ja alapuoli jollekin vanhemmalle naisel-

le pestäväksi. Nyt minä lasken teidän
omalletunnollenne, sydämellenne ja järjel-

lenne tämän kysymyksen : Suostuisiko teis-

ta kukaan siveellisen maailman järjestyk-

sen vaatimana paloittelemaan oman pai-
tansa? joka kerran on yksi kokonaisuus
maailman kappaleiden joukossa. Minä esi-

tän, että syytös agitaattori Räyhäsuuta vas-
taan kumotaan ja ennetään hänen tulla

paikkakunnallemme vaalikiihoitusta har-
joittamaan. Mitä suutari Matalajalan vas-
tustavaan alustukseen tulee, johtuu se siitä

kun agitaattori Räyhäsuu on sanonut suu-
tari Matalajalkaa piikltteleväksi pirun pi-

kipalloksi.

Rydlingin lopetettua vallitsi hiljaisuus,

sillä Rydling puhui aina tieteellisesti,

ja tiedettä ei sovi vastustaa; se on ensimäi-
siä viisaan ihmisen kirjoissa pysymisen eh-
toja, olkoonpa tiede kuinka hullua tahansa.

Aikansa rypisteltyänsä sai kuitenkin
suutari Matalajalka sanotuksi: I
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— Sanottakoon minusta mitä tahansa,
mutta kraatari Ryytlinki ei puhunut tiedet-

tä, vaan pAtyft.

Ja silloin Jännitys laukesi:

— Puheenjohtaja! — Puheenjohtaja! —
P. ,heen—
— Hiljaa I Kuka siellä pyysi ensiksi?

— Puheenjohtaja! — Puheenjohtaja I
—

Pu —pu—puheenjohtaja

!

— Seis! Tästä ei tule mitään. Pyytäkää
harvempaan puheenvuoroja ja sanokaa ni-

menne.

— Puheenjohtaja! Näsänen.

— Näsänen puhuu

!

— Minä ajattelen, että räätäli Ryysliinin
puhe oli taas sitä räätälisosialismia.

— Puheenjohtaja. Vehmasmaa. —
— Puheenjohtaja ....

— Vehmasmaal* on puheenvuoro.
— Minä haluan oikaista Näsäsen puhet-

ta. Räätäli RysUiinin puhe oli Saksasta
tuotua frakkisosialismia.

— Puheenjohtaja. Ei saa käydä persoo-
niin!

— Eikä mainita nimiä!
— Puheenjohtaja! — Puheenjohtaja! —

Puheen
— Hiljaa ! Puhukaa järjestyksessä ! Mi-
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ni kannatan Vehmasmaata siini ettd rift-

täli RyyiUinkai on frakkisoaialiami.

— F*^eenjohtaJal Järjestys!

— Pulieenjohtaja I Minun tdytyy saada
vastata t

— Puheenjohtaja! ~ Perkele! — Parla-

mentarismi!

Kaikki kavahtivat seisomaan ja aikoivat

palauttaa kokoukseen parlamentarismin —
mutta silloin avautui ovi ja sisään astui agi-

taattori Räyhäsuu. Kutsua odottamatta oli

tullut.

Kaikki vaikenivat ja yksi kerrallaan is-

tuutuivat.

Agitaattori Räyhäsuu astui pitemmittä
puheitta eteen ja alkoi

:

— Minä olen agitaattori Räyhäsuu ja
olen tullut vapauttamaan teidät porvarien
ja perkeleiden vallasta.

Sitte agitaattori Räyhäsuu haukkui
paikkakunnan työväenseuran pahimmat
vastustajat, Asarias Vastamaan ja Kössi Ju-
karin niin ettei heissä ollut haukkumaton-
ta paikkaa. Tunnin hän puhui ja lopuksi
sanoi

:

— Ken uskaltaa, tulkoon kanssani väit-

telyyn !

Kukaan ei uskaltanut.

Räätäli Rydling kätteli agitaattoria ja
huusi:
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— Siinä sen kuulitte! Tiede on voitta-
maton!

Ja suutari Matalajalka, hänkin kätteli
agitaattoria ja sanoi:

— Ifinä olen aina ollut sitä mieltä, että
persoonaa ei saa sotkea aatteeseen; katsoi
altakulmiensa ja puikkelehti ulos.

"S)
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Samalta telqjältä on eonemiiim
3me)it3ni3rt:

UUDEMPI KANSANI .iLOIJS, Raivaajan
kustannuksella. Hinta kovissa kan-
sissa 50 senttiä.

ALKUOPPIA LAPSILLE, Raivaajan kus-

tannuksella ja toinen painos Osuus-
kunta Visan kustannuksella Suomes-
sa. Amerikalainen painos loppuun-
myyty.

ASEELLINEN VALLANKUMOUS. Työkan-
san kustannuksella ja toinen painos
Osuuskunta Visan kustannuksella
Suomessa. Hinta Amerikassa 10
senttiä.

SOSIALISTINEN LAULUKIRJA, (kokoel-

tu). Työkansan kustannuksella, toi-

nen painos. Hinta 25 senttiä.

USKOVIA AASEJA, ilveily kolmessa näy-
töksessä, Felix Hyrskeen kustannuk-
sella. Hinta 25 senttiä.

JUTTUJA I, Työkansan kustannuksella,
toinen painos. Hinta paperikansis-
sa 35 ja kovissa kansissa 50 senttiä.

TUMMA TÄPLÄ. Yliihminen ja Aliihminen,
näytelmä kolmessa näytöksessä. Työ-
kansan kustannuksella. Hinta 50
senttiä.
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|5' - Taatkaa! H Levittäkää!

TYÖKANSAA!
Ilmestyy kalkkina arkipilTinfl. On ai-noa suomenkielinen lehti Canadaisa la

siis vUttAmfttOn kaikille Canadan suomi*
laisille.

TILAVSHINSAT
Canadaan Ja Yhdutvaltoihtn:

Vuo»; «3^0
Puoli Tuotta 176
Kolme kuukautta .'. im

Suomeen Ja muualle ulkomaille:
Vuosi 15.90
Puoli vuotta 2 50
Kolme kuukautta i.so

i.

i' £UKA
paras suomenkielinen pilalehtl tilli

mantereella.

Tilauahtnnat: Yhdysvaltoihin Ja Canadaan
koko vuosikerta ft.25. puoli vuoslk. 10.75,
kolme kuuk. $0.50, Suomeen y. m. ulko-
maille koko vuosik. 11.50. /rtonalsnome-
rot 10 senttii.

Molempia tilataan osotteella:

Box 516, Port Arthur, Ont,Can.
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